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Wdarfchuwingh.

Nu, overmits in dit (Traftaat) ofin dccs verhandelingh ,geen

cewagh werdt gemaackt, om defe dingen op Tafercelen te verto-

nen ,

&
of opbuyte-gedaantenvanverfcheydeftants-gelegenthe-

den,enhoecks-wijs°,ofgewelfs..wijs,ofandeifins geboghtjzoo

is mijn gevoelen geweeft, hebbende de manier om zulcks te

doen van mijn voorgenoemde lieer Defarguss geeleert
;
dat

vele Liefhebbers dezer praftijekfouden verheught ,
en verge-

noegt zijn, dc lelve zuyye.r te zien verklaart; en te meer,wanneer

\ zullen oevat hebben, hoe eefchickt,kort, en gemackelijckdieis,

en van vele verwerde zwarigheden ontladen.

Ick heb in de 2 z,cn 2 3 ,
Platen van dit Boe ck getracht te doen

beorijpen, hoeeenPerfpeftif.getnenelijck (Horizontele) zight-

eyndige genoemt , niet op een andere manier als de (Verticale)

Toppiae ,
moet oemaackt werden, en dat zy beyde vaneenpra-

etijek zijn ;
met voorwaarde ,

dat men die vertone op eenTafe-

reeh ofplatte buyte-gedaantc.- dit wil feggen dat men niet gelo-

ven moet dat de fclve begrepen zy in die defer Taferelen ,
ofre*

oel-lozebny te- gedaan ten.
C
Maar by oebreck van de pradtijck der Doorfightkunde rechtte

verdaan, zoo hebben eenige kunft-lievers op d’uytvoeringh der

chefeyde praffijck duyzentchimeeten,en roock-monftars ghe-

vormt ,
die machtigh genoegh waren, om alle de juyfte zinlijck-

heyt omverre te ftooten.

Om dan de geene, die de gezeydegedaghten moghten ko-

men te hebben fop de rechte wegh te brengen , en tot eengoet

uytkomen te geraken ; zoo ziet, indien het u gelieft het X, Kap.

vanditBoeck,en’tgeen’ervangezeghtis , en gemaackt inde

28. Plaat.
_ . .

Daar is nogh een bezondetheyt ,
die zoo wijtlopigh m rrnjn

voornoemt Herfpeffif-boeck met verklaart en is
,
als ick ver ho-

pe dat zy in dees verhandelingh zal gefchieden ,
nopeodedc

ilrallnoh van *t gezight. Namentlijck dat het niet genoegh zy,

omhet zightbaar gevoel der voorwerpen ,
ofzicht bare ontwer-

pen te hebben, de ftant des oogh-punts niet te veranderen,

wanneer die kleur geven wil, te weten op een buyte-gedaante, o

plat Tafereel, zoo door deregel der Doorzightkunde ,
als op t

gezight aan
;
Maar datgy/t zelfde beziende, u onthouden moet

van d’oogh-appel te veranderen ,
of zulcks doende yan de verw

p rr • met



IVaarfchuivingh.

niet zoo derck op het Tafereel te fchicken, als uw oogh in het
veranderen die wel ziet ; anders zult gy die voorwerpen op het
Tafereel baar draycnde, en wikkende rondte aan’t oogh niet
geven, gelijck het geheve natuurli jck ontwerp doet , met een en-
kel oge wenck'zijnde gezien.

Terwijl ick nu , door dehulpevan Godt
, voorgenomen heb’

op zijn plaats in het brede my daar van te verklaren , en in Zeoh”
redenen uyt te leggen, als in de ay, 2Ó, en 27, Platen , zoo zal
ick’er hier niet meer van fpreecken.

Schoon ick daar-en- boven in het twede deel der voor/chreve
» Verhandelingh wijtlopigh genoegh uytgeleght hebbe de regel

der plaatzen
, en (proportien) gelijck-matigheden van de fterc-

keenflaauwe raackverwen ofte kleuren , zijnde de ware manier
om met het oog de vereeningh der kleuringh te doen maken, van
welcke voorwerpen dat oockeen Tafereel by een gefchickt zy,
zoo zal ick evenwel door een manier van fpreecken, met exem-
pelen , en gelijckeniflendoorvloghten

,
yet in ’t korte zeggen,

welcke manier
, zoo ick befpeurt hebbe , van vcleredelijcke li-*

den groote vernoegingh gegeven heeft , ten minden hebben zy
my zulcks betoont

, en die van my light om verdaan te zijn, aan
verfcheyde van ons Koninghlijck Doorlughtigh School , wegens
de Schilder-en Graveer-kunde, bewezen is,

De vier laatfte platen van dit boeck zijn’er ten overvloet in
en twee van die konnen haar vergenoegen , eenige

, niet zien-
ded’ Algemeenheyt der Doorzightkundige praftifck

, my dick-
malen hebben gevraaghr,waarom ick daar het Middel niet in ver-
toont hadde, om de Ogivifche gewelven , die men Klooder-wel-
ven noemt , in ’t fperfpe&if te verbeelden

; want zy niet merek-
ten , dat een poorte met gewelf-bogen in het Perfpe&if te bren-
gen , daar toegenoeghfaam dienftigh is : overmits een Klooder-
gewelf van twee Arcades, oftwee Poorten met gewclf-booen is
die onder den anderen haar reghthoeckigh, of anderfins kruyf-

d’Andere plaatis om een ruw middel t’ontginnen
, het welck

een mijner Medebroeders in hetplaat-fnijden,M.Nautueiloe-
naamt, en ick eeaighzins gevonden hebbe, om door gearoifde
Meetkundige redenen op verfcheyde roanieren.en lighamen/t zy
met het ftaal,derck-water ,of in houtuytgefheden

, deliniente
A- 3 leyden.
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leyden.diewy Snijdingen noemen, dienende om aan die licha-

men haare verhogingen in vlackte
, of ronte te geven

,
zoo door

d’ordre hater reexen op die lichamen, als door die vvelcke zy ver-

tonen moeten in het Doorzightkundige aan’ tóogh der gener

die dezelve aanzien.

Daar-en-boven gaa ick u zeggen , dat ick achter de 2

6

. Plaat

dezer verhandelingh een Waarfchuwingh geftelthebbe, voor

die gene
,
welcice menen dat de zight-toaingh, gelijck de verüch-

tingh gefchiet
,
gelijck men zulck een meningh fchicken kan, op

'tjgeen in mijn cerfte Boeck gezeght is , nopende derden der

fterckteofflaauwte, rakingen, of kl< ut gevingen
,
en vervolgens

(

een verhaal van de figuren van de 27. Plaat te verklaren, aan-
‘

gaande dees zicht-toninnh, en verlightingh op de verfcheyde

lighamen, ofvoorwerpen, vvelcke min, ofmeer draayende
, of

wijekeode, vanvoren, offehuyn teghen over het ooghzjjnge-

ftelt.

En eyndelijck nogh een ander, welck is,dat, voor al eer ick my
door figuren ofFlaten

, en hare uytleggingh begin te verklaren,

en de voor-heen gezeyde bezonderheden verhale
; ick verhope

het zelfde door een genoeghzaame wijtlopigh verhaal zonder

figuren te konnen doen, om zoo veel minder behoefvan uyt-

legg ngh op de blader-zijden van node te hebben, alwaar de ver-

klaringh der Platen by-brengen moet: Zoo zal’tgeneick ’er

zonder dezelve van zeggen gaa, als tot een ruwjontwerp, of

voorbereydingh in dienen, de werekelijeke pra&ijck over die

verwaghteo, en dit zal 'er het fiot van zijn.



fiercke enflauwe.

Kap. I.

Zegh-reden van Verklaringh over dcbczondcr-
hedenvan dees Verhandelingh.

Waaromzeengemacbclijcker cn bondiger maniere voordeocme-
ne werklieden tot dePrad.jc^der DoorZight-kunde te ver-

wachtenflaat^ als die van de Heer Defargues.

1 radiijck, het «'dek
, volgens mijn meningh en veler be-

voelen bet befte is dat ooyt gemaackt isgeueeft of<>e-
maaclct zal werden , aan het licht heb gegeven En dar
’t geen ick belooft heb te bewijzen.

b at 1S

Weynigh zijn’er, die dees ftof verftaan, of zy weten
_

vteldat, zedertmenigh duyfèntjaar,geen korter praöiickgevonden is geweeft om een lichaam verhogend op te maken , het zy vanfiguren, gebouwen, of ftucken buysraats,&c. en dat, om dia Meetkundehsopeen platte bnytengedaante afte beelden, gelijck men eemenr-
ïjck aar planos of vl akten

,
profijls, en verhevingen maackt

, alsmede
:hrijvin

* ' ’ ' ' ' ‘ '* darten der Aart-k: lOt-befcLijvingb
, dan

Maar L^rgenaamt
, die volgent de vetfcheydcmhtyt der landen ver-fheyde namen heeft

, m Franckrijck de kleyne Voet maat van ,Smen den duym m ijpch twalef delen verdeelt , Linie», &c. Enindelant-kaarten : Myf halffdjjl vierdendeel, en half verdendeel Muls.
Janneet nu door eenige dezer ladders zulcken arbeyt in het werek wert
g te t, d n werden die Ladders niet voor een gedeelte, maaralleenliick.
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8 d'Heer Defargues^ van het

Op dit mede niemant kome te z eggen , datdcDoom'ghtkundigepra-l
dijck,meerder dan de Meetkundige, verplicht, en verbindt om de’plaats
der dagh-lighten, fchaduwen , en befchaduwingen te doen vinden, mitfga.
ders de plaatfen der flaauten, en fterckten , raack-verwen, of kleuren

; zoo
houde, en fegge ick voor vaft, dat , by aldien eene die bet Meetkundige af-
beelt haar pradijck wel verhaat

,
hy weten moet dat de Plaats der fcSadu-

wen op haar, door haar Ladder moet gegeven werden, en eenigerwijfe
oock die ftereke, offlaauweraackverwen, of kleuren.

Kap. II.

Dat de Doorgightkundige- PraSlijcbjnijnev eerfte Verhandelingh

mei moet ver/taan ^ijn, om wel uyt te voeren 'tgeemndees
wen verhaalt.

H Et voornaamft wit defer Verbandelingh zijnde, omcen pradijck tot de

vertoningh in tekeningh, ofPerfpedif te geven, op verfcheyde Ta/*.
j

reelen, ofregel-lojjegeboghte Buyte-gedaanten ,
gelijck op platte geregelde alle I

de voorwerpen der Natuur ,7.00 vindt ick tny gehouden aanftonts degene te i

waarfchuwen die in de pradijck der Doorzightkunde geen genoeghfame
j

bevorderingh hebben
, en voornamentlijck in de welcke ick aan den dagh !

hebgegeven.dat zy haar niet in de pradijck defer regel-loze geboghte Ta-

j

fereelen , en verwerren
, fchoon die gemackelijck zy

;
overmits men ,

om
gevoeghelijckdie uyt te voeren , deielve oock redelijck weten, en verdaan j

moet. Doch vermits het verdrietigh is over een ftofgeduurigh twee boec- •

ken in handen te hebben
, en haar Onderwijs, voercenftagh , en vermenge-i

iingh te overlopen, zoo heb ick hier in een bondel , niet juyft met de zelfde
j

woorden, maar wel met de zelfde eygen ftandighcyt, verlcheyde zaken die

in mijn eerfte verhandelingh wijtloopigh verklaart zijn , bygebracht , niet

aghterlatende in d’eerfte,,volgens gelegentheyt, het bezonderfte uyt te keu-

ren, zulcks nodigh zijnde te weten , om dees pradijck in alle byvallen
,
ge-

j

dee!ten,en omftandigheden, of, om beter tezeggen ,
zijn algemeenheytee .

weten.
Mijn voorneem was dees pradijck der Doorzightkundeop verfcheyde

..

buyte- gedaanten , en regelloze geboghteTafereelen te geven, geiijekdie

voor de platte , en hellende verklaart is over de Platen 1 09. en 1 1 o. in mijn
j

eerfte Boeck : Maar met de Heer Defargues zorghvuldelijck daar over ge- :

handelt hebbende ;
zoo isyan ons naagefpeurt , dat men de meetkunde? of

:

ten minften haar pradijck wat meerder mocht verftaan
,
als gemeenelijck

|

de Schilders, en dagelijckfcheTeeckenaars doen,om door haar middel alle

de voornoemde voor en-ontwerpen op platte hellende , en hoeckmakende,
|

ofgeboghte Tafereelen te vertoonen : des wy de vaardigfte, Itortfte, en wei

zoo juyfte als eenige andere manier gekozen hebben, namentlijck met de
j

Toebrengingh van de Trali, of kleyne gelijeke of wel ongelijeke Voet- i

maat.

KAP. III*
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Kap. III.

Wat men door't woon Tafereel verftaan moet , 'tgeeneenige

Glas
j
Snydirtgby Doorjchouwinghy (Sc. hebben genoemt.

O M, ’t geen ick , in de pra&ijck der Dooraightkunde Tafereelnoem , te
verftaan te geven, en haar flants-gelegentheyt, ten opzighte van ’t

oogh, hoewel dit in mijn eerfte verhandelingh u ijtlopigh zy verklaart •

Merckt wel eerftelijck op wat
;
laats eener Bouwingh , of welck een Buyte-

gedaante gy aftekenen, ofin het Perfpe&if vertonen wilt
, een, of meerder

zighfbare ingebeelde voorvverf ingen. Ln by exempel op de gronden, ZijdeSrond eener Galerey, Wandelplaats, Kamer, of Zalc, en zodanige an-
latzen-, Als mede op verfcheyde Hoeckjn en platte Buyte-gedaanten,

met voor-en aghter-lighamen
, en eyndelijck op verfcheyde zoorten van

boibtingen engewelven , of anderzints , en van verfcheyde overhan»in»en,
en op een Rots, indien het van noden was.

Bedt u alsdan in ,
dat alle de plaatzen van yeder der gezeyde Boyte- ge-

daanten, alwaar gy dees dingen begeert af te heelden
, doorzightigh zijn,

gelijck Poorten , Fenflers , Gewelfbogen, en anejere zoodanige openingen
;

En dat gy’er aan d’andere ,ofte met aan dees zijde de Voor «/ Ontwerp en in
ziet, die gy op die buyte-gedaante had voorgenomen (eer die by inbeel-

, dingh open te hebben") te vertonen ; evengeiijckalsgydelighamen, of
voorwerpen die aan d’andere aghter-zijde der gezeyde Poorten

, Venfters,
&c. moghten zijn, zien kondt

Verheelt u daar-en boven dat het Laage
, Atzlden, en het hoogt de»

voorgenoemde gefielde Openingen
,
uw oojAbepalen , dat gy maar alleen

een enckel gedeelte der Ontwerpen kondt zien , die aan d’andere zijde van
haar moghten komen te zijn.

Dit dan by inbeeldingh u zijnde ingeprent, zoo zult gybeaamen dar,
indien ep yeder dezer ope-buyte gedaanten en Glas, Doeck ofTafei was, of
andere zulckeplanegelijck-groote gronden, als hare openingen

,
gelijck

een Tafereel-doeck
,
ofSpiegel -glas in haar lijden gemenelijck gelijckma-

tight zijn, en dat op de gezeyde glazen, doeck, of 8cc. de voorwerpen
, die

gy aan d’andet kant uingebeelt hebt, getceekent en alföo gekleurt waren,
datzy u zoo gevoelijck het oogh vernoeghdeu, gelijck welde voornoemde
naturelijeke voorwerpen deden ; Gy zoudt met reden konnen zeggen

, dat
dieTafereelen wel waren uytgewraght.
Dus is ’t geen ick Tafereel noeme , voor en naa de geteeckende ontwer-

pen op het zelfde
, de bepaalde kant der Buyte-gedaante

, waar op men die
op alle manieren naa believen wil afbeelden. Dus kont gy mereken dat’er
konft, en fchranderheyt wert vereyfcht, om op alle die verfcheyde buyte-
gedaanten de juyfte plaats der voorwerpen, die men daar op teeckenen
wil, te vinden

j en te maken dat het oogh,volgens wil en gelegentheyt, hee
gevoel harer verfcheyde gedaanten verlieze ,om ’er andere aan te nemen j
zoo dat eengeboghte, gelijck een Gewelf-tafereel haar fchijne een reghte,
platte, oftoppige te zijn

;
een fpringende Hoeck ingeweecken of plat,en in

tegendeel een ingewc-ecken
,
of weder-inwijckcnds haar fchijne fpringen-

ee jol naar believen anders verbreit te zijn,

B Kap, X V«
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Kap. IV.

Hoe de vertonigen der voorwerpen tot het oogh , of, indien men

tri!} hoe de ftralen van het oogh tot de ge^eyde voorwerpen

overgaan.

S
C'hoon dit by verfcheyde tegen-twiftige, en reden-kavelende geleerde

Wijs-giere niet ten reghte tot noch zy uytgedruckt , zoo belethecmy

evenwel niet^mijn voorne-men te verkl ren, en te heggen ,dat ,fchoonick

in mijn Figuren d’ogeftralen uyt doe gaan op het ontwerp, zulcks my even-

wel niet belet aan de zijde te zijn , der gener die geloven dat d’ontwerpen

haare gedaanten uytgeveen, en ind ogen (laan

M trekt dan nu dry dingen aan , en de plaats harer ftants-gelegentheyt,

om de ftralen van ’t ontwerp in ’t oogh ,
of die van ’t oogh op het ontwerp,

en defgelijeksde plaats, alwaar zy de buyte-gedaante des Tafereels gemoe-

ten eenighzints te begrijpen.

Voor eerft het Oogh, dan bet Tafereel, entenderde,ofeyndelijckhet
Voor.of Ontwerp achter ’t gezeyde Tafereel.
Dus vat gy wel dat ick de ftellèngh des Tafereels tuffehen het oogh , en ’t

ontwerp u wil vertonen.
Verheelt u daar-en-boven, dat gy aan verfcheyde kanten van ’t ontwerp,

zoo harer ommeringen, als van de plaatzen haardagh-licbten, fchaduwen,

en befchaduwingen, heel dunne dradekens geheght hebbende
,
en die tuf-

fehen uwe vingers genomen , en fteets recht-linigh gehouden ;gy, zegge

ick, die zoo verzamelt aan uw oogh hebt gebraghc, zoo dat gy das alle te

gelijck dwars door het Glas , Doeck , of Tafel
,
anders de buyte-gedaante

des.Tafereels
,
gelopen zijn > zondereenighzintshaar (piramidéle) naait-

puntige order, die zy onderden anderen behielden, noch yeder haar rechte

linie te hebben verloren.
En om ’t zelfde beter mogeüjck te doen verftaan

;
verbeeltu dat daar

ftralen uyt het
.
Centrum) middel-punt van’t oogh , (jia ar appel ftilftaan-

dej voort komen, fchietende op het Tafereel
,
en de plaatzen der voorwer-

pen, waar aan gydees draden diende geheebtte hebben, zondermededat

eenige dezer ftralen haar reghte linien verliezen ; daar uyt zal volgen,

dat, aces dunne dradekens gaande van ’t ontwerp tot het oogh, of wel haar

ftralen rot het ontwerp, gy, in ofop’t zelfde Tafereel, van wat gedaante of

ftellingh het oock zy, de plaatzen ofjuyftc hoecken, ofzijden van ’t gezey-

de Ontwerp, ofVoorwerp, en harer dagh-lighten en fchaduwen, ofBefchi-

duwingen zult getekent ofgemerekthebhen
;
dit moet men door de prac-

tijck der Doorzightkunde vinden. Doch dit zal merekelijeker in de Figu-

ren en Platen gezien werden, nu is noch overfchietende dat men wete, hoe

men de kleuren der voor - ofomwerped op dees verfcheyüe Buyce-gedaanten

flaauw, offterek zal maken.
De plaats, en ftant dezer ftralen

,
of draden op dees verfcheyde Tafere*

!en zich recht hebbende ver eelt , dan zalmen noch moeten begrijpen, dat

byaldien de waarchtige kleur van het voorwerp langhs deze dradekens, op
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een pilt Tafereel gegleden waar, en dit ontwerp hy een gcfchickt, van ver-

fcheyde voorwerpen niin of meer , het voornoemdTafeieel naderende,

het oogh alsdan ’t zelfde gevoel dezer aldus ftercke kleuren daar op , als op
die van ’t Voorwerp, overmits ’er onder die verfcheyde Voorwerpen eenige

zijn, dieongeüjck of verder van , ofnader aan het oogh zijn, min ofmeer

op zijd ;
of daar zijn evndelijck vcricheyde tuflchen-ruynuen hy haar , die

met de lnchr zijn opgevult, ’t geen veroorzaackt,dat het oogh min ofmeer
daar gevoelen in fterekte , offlaaute van heeft •, dit zoude gelijck gezeyt

is, op het voorfchreve Tafereel niet gefchieden, want de k eur van alle

de gezeyde voorwerpen ,
zouden ’er van een gelijeke fterekte in zijn : Dcr-

halven moeten eenighzints door de regel middelen befchaft werden , orn’er

die min ofmeer, volgens het vereyfchte, in te flaauwen.

K A P. V.

f^egh-reden , om met meerder gemacl^te verftaan ,
’tgeen inde

Figuren verklaart is , nopende het middel, om door de fegel, op

verfcheyde Tafereelen de delen van een Ontwerp , en van

haar kleur te kpnnen vinden
,

^oo dat het oogh het liefdege-

dicht, engevoel deper ontwerpen aldusgeteeckent , engej'chil-

dert
,
ontfange , als op het degezeyde naturelijke -verheve Ont-

werpen qilam te

D E Buyte-gedaante , of het Tafereel, waar op meeft door de Regel, in

teeckeningh, of Perfpeöif , of op’tgezight de verfcheyde voorwer-

pen der Natuur werden vertoont , is plat en van-vooren het oogh des Zien-

ders geftelt, en reghtlotigh op een zight-eyndigh Plano,hier van my gront-

vlacktegenoemt, waar op de gezeyde ziender geplaatft moet zijn.

d’Oge- ftraal van deze ziender is ’er oock in genaamt de linider Plano

van ’t Oogh ( Horizontele') ofzighj-eyndige , welck Plano altijt op, en met
de gront-vlackte loot-reght is, waar op rechtinocrigh, gelijck gezeyt heb-

be, het Tafereel, en de ziender zijn geftelt.

De tuflehen-ruymte dervoorgezeydeOgen-flraal, tulïchen het Oogh,
en Tafereel bevat, en van de voeten des zienders af, op de grontvlackte, tot

zijn oogh toe, wert genoemt verhevirgh van’t oogh. Nu ftaat te mereken-,

dat dees twee tuffehe-ruymten van diftanci ,en der verhevingh van ’toogh

konnen
,
by gelegentheyt , voor grooter of meer verheven genomen wer-

den.

Daar-en-boven onderftelt men ,
zoo gezeght is, dat de voorwerpen , die

menin’tPerfpediffl-ellen wil
,
geplaa'tft konnen werden achter het Tafe-

reel, zoo veel verheven boven, als zackende onder de gront-vlackte 5
en

zelfs koomt te lfaden,dat
,
om die op het gezight af te teeckenen, menzigh

inbedde, dat men die dwars door , of aan d’andere zijde yan een Glas, of

platte Buyte-gedaante ziet, welcke teder ,
en Doorlchouwigh zy ,

en (om
reden) gelijck op zijn plaats zal werden uytgeleght.

Ba (jemee-
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Gemeen elijck wert oock het deel der Gront-v'lackte achter het Tafereel
verheelt, als gerooftert, ofgetraliette zijn, als een Schaackberdc met pla-

nis , of gehjcke ruyten •, zoo dat d’eerfte reex van ,Tooren , het om Iaagh
des voorzeyde Tafereels raackt, en dus de tweede,derde,en vervolgens zoo
veel e- zullen zijn : en dus elchiet het , datdelinien, die dees ruyten van
een fcheyden, tweezints zullen lopen

, de eene rechtlotigh op d’eerfte
,

die

het om Iaagh raackt des Tafereels , vvelcke werden van- voore ladders ge-

naamt, en d andere zullen recht-fnoerigh op dees van-vooren zijn
, anders

wijekende genaamt.
Onderdellende nu , dat yeder dezer ruyten van een van-vooren

,
en van

een wijekende voet zy, dan zalmen hchtelijck weten , de Voorwerpen daar
op zijnde geftelt, hoe veel vierkanten zy bevangen

, en defgelijeks mede,
als de voorwerpen, ofboven, ofonder deTralien zijn : Maarditindeeer-
fteHanddinghwijtlopigh zijnde verklaart, en uytgeleght , en weynighin
deze, zaiiek my tiaar mede vernoegende

,
zeggen

,
dat in de z 8

, 29 , jj,

3 3, 43, 44, en volgende platen van dit boeck, gy een middel zult vinden,

pm op deesBuyte gedaante
, of plat Tafereel, dees ruyten

,
oftraliën in het

Doorzicht-kundigh te vertonen, en mitsgaders eenige voorwerpen : En
dus zult gy gevoeghelijck de manier begrijpen,hoe men de Traliën, en Per-

Ipecfive ruyten, op regel-Ioze, en hellende T afereelen maken zal.

Maar men moet nootzakelijck, en voor alle dingen
,

gelijekvoor benen

gezeght is, de kennis hebben, om eene dezer platte en ToppigeTafercelen,
loot- recht op de gront-vlacktc te konnenmaken, mits ’t eene van dien,

gemeneljjcktor een CM o delj toon-fchets voor alle dees regel-Ioze ftrec-

kende, verftaan moet werden Toppigh te zijn.

'Middelom op de regel-lo^eTafereelen te beginnen arbeyden
,
en

voor eerfc om het kleyn Model-tafereel , of'Jchets temaken

om qulcks daar naa , in midels de meetkundige Traliën

opgemaackt , in het(groot op de Door^ightkundige Traliën te

Jtellen , gemaackt op de plaats tqaar men begeert te arbeyden.

W Anneer zigh de gelegentheyt vertoont
,
om eenigh Tafereel ,

op een

gewelf, ofbuyte-gedaante te maken j zoo moet men’er eerft debree-

te en hooghte van afmeten, en bepalen, en dan de gevoeghelijeke kant kie-

zen om ’t zelfde te bezien, zoo dat men met een wenek dat bezightigende,

men de ganfche uytftreckingh
, offtreeck daar van bezightigen kan ,

zon-

der eenighzints de ftant van ’t oogh te veranderen.
En waar ’er geen diftanci, ofgenoeghzame verre-wijekingh ,

omzulcks

te doen, dan moftmen zigh geruften, om verfcheyde Tafereelen te maken,

(Jewelcke yeder haar bepaalde plaats hadden om die te konnen zien ;
dit

gebeurt het meeft in verhemelde Za.en,Galeryen, en diergelijeke plaatzea

pae.r. Want dit aanhaar eynden , of uyterfte delen moetende doen, zoo

en is daar geen moeyte om haar verdiepingh, oflenghtes wille, wantdiis

jiont gy’er een reddijck middel toe vinden.
Maar als het zake is die te maken ia een gewelf, of platte gronden, of op

de
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de zijden der zelve

; ende dat gy de gezeyde diftanci niet langer clan van
uw oogh ar, tot de hooghte van dat gewelf, of platte Gront kondt krijgen,
en de breete alleen van die plaats voor de Zijd-Tafereeien , en dar de gezey-
den diftantien tekort haar vertonen, dan moctmen, gelijck voorgezeyt, tot
de verdelingh der Tafereelen zijn uytvlucht nemen.
Doch vermits het onmogelijck is, alle verbindingen te konnen voorzien,

en de bezondere verwittingen daar van geven, zoo laat ick alles aan de l e-
fcheydentheyt der Pra&izeerders, haar van het Algemcene gewaarfchuwt
hebbende : Ick zal dan hier allenelijck zeggen, op dat hetoogh meerder be-
hagings in deze dingen geniete

; dat men de voorgezeyde diftanci van hec
oogh op het Tafereel , zoo het gefchieden kan , zoo groot moet nemen als
het dubbel ’tgrootlte gedeelte der zelver , en zoo niet, dat die altijt niet
minder zy als zijn eyge groote

}
het is nochtans zoo ick gezeght hebbe, naa

de gelegentheyt der Onderwerpingen
; en wanneer de onmogelijckheyt

daar by is, zoo moetmen maken dat het voorwerp verder geweeckenzy
van het Plano, of Snijdingh der gezeyde Tafereel

; En dan zal het zelfde
volgeüjck het gevoel van een verder-gèweecke zaack geven , ’tgeen aldus
dees al te korte diftanci haar volkome groote geven zal.

Daar-en boven heb ick gezeght, dat men naar inzichtmaken kan , dat
znlck een platte regel-loze Buyte-gedaante, in Gewelf overhellende,ofap-
ders, waar op men een Tafereel begeert te maken , ’t gevoel aan het oogh
geve van een ope VenfterofPoorte, aan wekker andere zijde men zich
Voorwerpen inbeelden kan , die vertoont werden , volgens de ftant, en be-
paalde verhevingh van het oogh, en haar op zoo een manier t’eenemaal de
vorm der voorzeyde Buyte-gedaante ontnemen, hoedanigh die oock kome
te zijn.

Men kan mede op diergelijeke Buyte-gedaanten, met een zelfde ftant
yan ’t oogh Voorwerpen vertonen

, die’erop zoude fchijnen gefchicktte
zijn, gelijck als de halve bulten, of heuvelen , en volgeüjck zulcke dingen
op de zelve uytgeholt, zonder dat die van vorm, gedaante, ofhelüngh ko-
men te veranderen

5 en men kan in het tegendeel maken , dat zulcke uyt-
hollingen, ofverhogende halve bulten, ofandere diergelijckhoge ,of uyt-
geholde zaken

, op een Plat-grondigh Tafereel , op een overhellende
, en

mede op een Gewelf
,
&c. Het zei fde gevoel aan ’t oogh zullen geven, als

waren zy als geheven, geheght, geftelt , en uytgeholt op platte Buyte-ge-
daanten, Toppige, ofanderzints loot recht op den Horizont.
Des kan men lichteiijck vonniffèn,dat wanneer het zake is,dat men teec-

kenen, en boven al kleur geven, fchaduwen of belchaduwingenmoet
maken, en de Voorwerpen aan d’andere zijde der Tafereelen ,

of onftelde
verbeelde Buyte-gedaanten ,fluauuren ofItercken moet

;
alsdan dient geen

oogh-merekgenofcnen
, op den dagh van zulcke Venfters, of diergelijeke

verbeelde openingen ,om licht te geven op de plaats waar gy zodanige Ta-
fereelen begeert temaken, overmits zyhaarbezondcr Velt light moeren
hebben, of anders,en met eenen de bequame mengeling der Lucht,dewe!c-
kehaar omringht,gelijck in ’t gemeen de naturelijeke Voorwerpen hebben,
die men aan d’andere kant, achter de Venfters , Poorten , en zulcke openin-
gen ziet.

Maar wanneermen zodanige lage hevingen , ofronde Bulten, ofnytge-

B 3 holde
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bolde heuvelen , en diergelijcke wil verbeelden : Dan moet men zigb met

vcrilant, en kunftmet de lichten,behelpen, die door defe Ven fiers ,ofop

.

„ingen fchieten , naa dar zy min of meer deze halve ronde verhevmgen
, 0f

Buyte-gedaanren naderzijn ........ .. , .
,

Enom dat de manier watbv een gefchiekt fchtjnt re zijn tot de vindingh

dezer dagh-lichten, en fchaduwen ,
mitsgaders de flau mgenop degezey.

de Voorwerpen ; zal de gene die het middel oplpeuren kan, dezelve opeen

Toon-fchets ( Model-d Tafereel te vertonen, een groot gedeelte daar van

zien, met het geen op zijn plaats noch zal gezeght werden.

Om in het \leyn op een plat Tafereel , de booghte en breedten

flelien dergroote Bugten-gedaantc^of Taferee > hetzelfde l{e-

gel- loos fijnde ofte niet • om daar na op't voor^eyde plat 7afe-

reel, door [{egel , ofop bet gedicht aanjuich? Voorwerpen af

te teeckenen , a’smen begeeren^al , om tot Voorbeelt (Model)

of Vertoonjchets tot degroote 1 afereelen te dienen.

~r» Hpaalt hebbende, en afgemeten, gelijck gezeyt is,de Breedte, en Hoog-

x> te.in’t kort de vorm van de gro te Buyte-getkante,ofTafereel,waar op

s>v begeert te arbeydenjen genomen,dat het een Gewelfzy,gy zult het Om-

la^e nemen, om volgens het gemeen haar gront
,
of bazis te zijn, nament-

ïiick op de eynden der Pijïer-kapiteelen ,
ln-tafehngh ,

of rechte- voet ,
£

waar de bocht, ofte boogh van ’t gewelfgemenehjck begint (de peesdö

boo«hs by eenigegenaamt) dewelcke van-voren by gelegenthey

aa l zijn, by exempel 8 voet breet , en 1 6 hoogh ,
nament! ijck va

af ofde van vooren, tot aan dehooghte der zelve ,
en aldus gaat het raed

«iet andere, plat- grond ige, en overhangende Buyte-gedaanten.

Daar naa moet gy met een kleynder voet-maat, or Ladd , e

op uwkleyn TafereeI,Models-gevvijs gelijekmatigmet
^^

daar nat Hen ,
hoe veel voeten gy op d’ Interval van uw diftanu zuk v n

den/zij" de, gelijck gezeyt is ,van het'oogh des zienders ftotop^mmj

waar mi GewelfofTafereel ofgeftelt is ,
zoo dat die ftraalof diltanci.daar

iC
Merckt wel ’t geen ick onder ftel , dat van ’t gezeyde oogh een ftm| np

gaat, evenwijdigh met de grontviackte der Zaa! ,
ofGalcry ,

d
Qmy

„rint maken gaat op de voornoemde Muur ;
welc.se u za

,

klevn Model-rafereel te maken ^
en in dien, in plaats dat uw g ,

geboght is, het zelfdeplat waar, en recht-lotigh met die Muur

,

Sc Strunt nootzakeljck daar voor zijn ,
en het zelfde toekornen.

Ziet

dC
Dee^niftarwidan O F, genomen hebbende ,

fmjt en haak,

Sa 1de- door de menighte zijner voeten ,
te weten: dc wijckende op

»

^

dol tafereel, cn dit alles gelijekmatigh met het gene in mijn eecjt^^
boeck is verklaart è

en om aldus de zlch|puntbuytenh^Tf
e r Ce^

den, zoo ziet maar hoe verre die u van de bazis vanuw &cwe«
boec„

en aifdan verftaan uyt hetgeen inde 5 6,Haten van ,
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gezeght is

,
hoe de zicht-punt buyten het T afereel gevomlcn'kan werden

j
uw Model-Tafèreelken op een genoeghzame groote plaats maackende,
’t welck onder haar, of elders diftanci hebbe

,
om ’er de ziclic-punt te halen

met zijn ladders
,
gelijck de 6 . Plaat van dees verhandelingh aanwijft

5
en

aldus uw wijckende ladder op een doeck,of platte gront gebieden hebbende,
zoo zult gy maar, volgens gewoonte

, de voorwerpen daar op in ’t Perfpe-

i

öif vertonen,die gy voorgenomen hebt te maken: Dtt Model- tafereel aldus

i
gemaackt

,
en wel droogh zijnde

, danza! het gevoeghlijck zijn, dat gy ’er
een T rali, of even groote ruyten der kleyne voet-maat op haalt

,
gelijck gy

zulcks noch in de 6 . Plaat kondt zien.

Dus zult gy een and.r groote Doorzichtkandige trali maken , meteen
zelfde menighte van ruyten , op de buyte-gedaante van uw Gewelf

5
om

daar op, r. llende ruyt voor ruyt, en plaats voor plaats , volgens die van uw
kleyn Model-tafereel, de treecken te halen, die gelijekmatigh d’orame-
kringen uwer geteeckende figuuren op ’t zelfde afbeelden

;
dit gedaan zijn-

de, zoo zal’er niet te doen liaan, dan alleen te vinden tot het flaauwen
, en

ftereken op uw groot Tafereel, ofgewelfde Buyre-gcdaante , ofanders
haar raack-verwen , ofkleuren, volgens plaats en gelegentheyt. Desfchat
ick voor goet, de kleyne Model, ofToonlchets te kleuren,volgens de regels

, °P’t eynde van mijn eerfte Boeck, verhandelende van de raack-verwen , of
kleuren

, enhaare (Proportien) geüjckmatighedcnof lievet door deregcl
van dit "1 raftaat

; want uw groote Trali zoo zijnde gemaackt, dan zullen u
de van-voren

, en wijckende ladders de gclijckmatigheden doen weten ,
der

flaauwingen van de kleuren, op d’Ontwerpen, en Voorwerpen van uw kleyn
Model-tafereel bevat , allóo wel als van de treecken , enümme kringen
der zelve, en wat daar-en-boven in dit boeck hier van zal gezeght wer»

|

den,

Kap. VI.
0

Om het middel noch des te beter te verfebajfen tot het maken van
het kleyn Model-tafereel 5 om daar doorinhet groote , op wat
Tafereel het oocfry , de voorwerpen 3 daar op aeteeckent , te

verootnen.
r

A

dat eenige Liefhebbers dezer praólijck, ternaauwer noot het
middel zullen vatten , om ’t gezeyde kleyn Tafereel te maken , zal ick

mV n*er op een andere manier van verklaren.
Mijns duneke ns is het licht de van-vooren , en wijekende perfpedlive lad-

ers, op een groot T afereel, ofBuyte-gedaante te halen , 1 o voeten hoogh,
tn * breedt, en voor zich van-voren ten toongelfelt, mitsgaders rechtlotigh
op de gront vlackte

, en de diftanci daar van afgepaalt te hebben van 16
°et

, en dc verhevingh van ’t oogh van vier en een half voet boven op dc
gtontylackte.

r

Indien gy nu tweeTafereelen, ’t een op het ander geftelt,van zoodanige
uyte-gedaante

, en clck by exempel van een zelfde groote maken wilt
; gygy
weet
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weet dat veder halfdeel van dien even gelijck verdeelt zijnde, elck Tafereel

«voet hoooh, en zoo veel breedt zal zijn
5
en let mede dat dezelfde diftanci

*
l6 voetlienotnen hebbende,en de zichtpunt vier en een halfvoet van de

_ ,
' _ ï/. t n opnlajitfl*

.

PP7Pvdc zicht* nnnt y

enotfien nebnenae,cn ae zicntpuut vici tu vcuiwu vuu vauuc

bazis der van om-laagh Tafereel geplaatft , de gezeydc zicht-pnnt vol»

Uïck in her zelfde, en niet in dat vanom hoogh zal zijn ; derhalven, by al-

**<
, 1 rt 1. r>— «OM-wAAfAn pn wi if'kpn, 1 p ï honf

liick in hetzelfde, en met in nat van om nuogu zaï 7“‘

dien ev in ’t onder ft dePerfpective van-vooren, en wijckende Ladders hadt

oehaak, en daar mede dq doorzichtkundige trali gemaackt ,
zoois’tgc.

ft-hi! om zulcks in het bovenfte te doen ,
anders met , dan datmen door de

vcrdeelincen van het om-laagh der gezey de Boven-tafereel , wijckende li-

nien op de zelfde zicht- punt van het onderft hale, overmits die z.cht-punt

‘

n rietwee Tafereelen gemeen is,vvelcker de genoemde traliën onder ingh

evenwijdigh zullen zijn ,
en op de gront-vlackte ;

en dat de gene, diehaar

weec-nshaarediflanci, enverhevmghvan toogh, van de bepaalde kant :

zalbefchouwen, mede zien zal de ruytingh of trali der bovenOe vanvan

onderen en der om lage van van bovenen ,
om dat het oogh onder t zelfde

perk at ft is Het zelfde gefchiet nr> et de voorwerpen op veder dergexeyde

fralien -eteeckent, zoo haar vlackten of Planos , sJ* mede hare verhevin.

"en des zal gebeuren, datgy de voorgenoem de Tafereelen met dierge-

fikkê voorwerpen hebbende gemaackt, dezelve met een ooge- wende

ru t begrijpen ,
door eenzelfde (diftanci) tullche-ruymte, enüogh-hef-

Tr woorfchrevebuyte-gedaante van 16 voet hoogh, en 8 breedt, an-

tóS gï»a“ackt, als he t bo«nfc Tjftrtd

,

oekick acht voet hooeh ,
en acht breet is ,

zoo zalhet nootzakehjckeen

m rrnnSh Tafereel zijn, op een Toppige Buy te- gedaante verheven, van

1 lattoppig
goo^hte en eezeyde Tafereel; de diftanci van iff.

endwt verheffingh van vier en eel halfvoet,en dus zal de zight-puntop

voornoemde toppige Buyte-gedaante geweken zijn, onder de bazis der bo-

Ve
n
fte

hïven dutJkTheTmy [ datgy verfcheyde voorwerpen oflichamen

temaken ,
en die aldus minof meer m

cp zuicKc a
, l r <mnod.i° ,h waar daar een toon-icnets

op platte en toppige Tafereelen, te doen.
„aa van hetnoot-

Dus zal’er hieryet van door gezeght werden ,
en ick „asv*.

KySedl
8^ nemen ,om

B
dieop
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Toren, hoe Teel voeten de bazis, ofdevan-vooren grontowes Tafcreels be-
vatten doet het zelfde van haar hooghte

> dien ick onder ftcl van de zelfde
bazis af te gaan, tot aan d’afgemete, of bepaalde plaats

,
voor de hooghte

van ’tgezeyde Tafereel
$
ofhaar breedte met die van om laagh even gelijck

Zy, ofte niet.

Daar zijn Buyte-gedaanten, op welcke zulcke bazis , ofandere zoodani-
ge zaken, die haar bepalen, niet gevonden werden, als in Galetyen , Zalen,
Kameren, 8cc. gemenelijck maken de Schrijnwerckers en arbeyders deze
verdelingen,en wijzen derhal ven een gevoeghelijek middel,om de grooten
der TafereJente krijgen.

Offchoon de Platen en de bevatzaamheden van diedees verhandelingh
zullen zien,haar genoeghzaam het middel doen verftaan.om zulcke regel-
loze Buyte-gedaanten te meten j zoo zegh ick evenwel te meer , darmen
die regelen , bepalen moft met van-vooren gefpanne lijntjes , aan bey-
de de zijden, zoo dat zy van't oogh en diftanci deszienders,onderlinghde
ganlche ftreeck begrepen, waar op men het Tafereel begeerde te maacken j
en dan mofte men de meenighte der voeten tellen, van deze lijntjes

,
of

dradekens, gelijck hier voren is gezeght , dat op geregelde, of bepaalde Ta-
fereelen mofte gedaan werden.
Hebbende aldus alle deze grooten , die wy némen te zijn gemeten met

onzevoet.maac,duym,enlini
* dan mofte men die allenelijck gelijckma-

tigh in het kleyn, op de pla> te buyte-gedaanten brengen, daar men het Mo-
del- Tafereel op maken wil ; en dan de van-vooren, en wijekende ladder*
daar opftellen

, en volgelijckde verfcheyde voorwerpen
, gelijck voorhe-

nenuytgeleghtis, en aangewezen.

Maar laat ons tot een ofte twee Exempelen komen , om dit mid-
del recht in te planten.

vooren ge-
noemt.
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roemt , en verklaart in de platen 6
,
3 , 9 , 10 ;

dan haalt maar op het kleyn

Model-tafereel, volgens de doorzightkundige laddersjdc lichamen ofvoor*

werpen die gy begeert, en voorgenomen hebt te maken.

En eyndelijck zult gy op ’t zelve een Meetkundige trali maken, gelijck

met de verdelingen op haar bazis gemaackt, en van een zelfde getal,om

die daar in’t groot Perfpe&if temaken, op de platte gront of zoldcringh,

evenwijdigh op den Horizont,of hellende, welcke op een zelfde maniet gs-

maackt zullen werden , als de van-vooren ,
en wijckende ladders van’tge-

zeyde kleyn Model-tafcreel ,
als gy in de derde plaat van dit boeck zult

konnenzién.
_

Ick zal uhier het middel in byzonder met verklaren, om net hellend Ta-

fereel te maken, overmits ick zulcks in het algemeen hebbe begrepen,

’t geen u de Platen 10,en 1 j,lichtelijckaanwijzen.

Maer ick heb goet gedacht yet by te brengen, voor een middel op een ge-

bocht gewelfzel, en voor een op een Kloofter-welf, ziet de platen 14, en ij.

Merckt dan de vertogingen van zulckebove-gedaantenaltijt met haat

rechte voet, gelijck de voorhenen , door een oge zwier gezien moeten

werden , om ’er elck in het kleyn model-tafereel, de van-vooren ,
en wijc-

kende Perfpe&ive ladders van te maken ,en dat fteets door ’t middel der di-

ftanci van ’t oogh des zienders rechtlotigh , op de rechte voet der gezeyde

gewelven ; Op de punt F, die dees ftraalder diftanciOF,daarop teeckent;

Dit zult gy noch zien in de platen H, 12, ij,i4ï I<> ï 7»cni3,

Kap. VIL

Middel om de wijckende ladders de^er verjcheydebuytcgedm-

ten , of Tafereden tefnijden , en de doorfightkundige tmen,

ofruyten te malden.

H Et onderfclieyt dat ’er is te vinden,in het verbeelden ofaftekenen der

doorzightkundige traliën of ruyten,op de gezeyde gewelven ,
en der

hellende Zoider-taferelen ,
koomt , ornaat de palier, hneaal ,

endrattw

koorde tot de laatfte , zonder yet anders van noden te hebben ,
dienittgn

7.1]’

u

en daar door ganfeh konnen afgewerekt werden j
maaromnetze

op regel-loze buyte-gedaanten tedoen, zoo zal men diemoeten rep,

Toornamentlijckde Kloofter-gewelven ,
ofdie’cgaf van een Oven ge ijcK

zijn, met dradekens, met hulpe van kaars-hcht, of wel door gegeve enaia

toe gevonde punten, met zulcke draden , of wel met het oogh gluurei ,

gelijck van de 14, tot-de 21 plaat kan gezien werden.
. ,

En ’t geen noch wel te waarnemen ftaat, is dat, om recht de zie p

van alle deze vcrfcheyde buyte-gedaanten te hebben , om daer opde oor

zightkundige traliën der kleyne voeten te halen ,
ofte de meetkundige cr

lien van’t model-tafereel, naa ’t uytwijzen der 1 2, tot de 17 Plaat, menv

de zelfde öogh-punt O, des zienders A O,(die de diftanci, en de zignt'P

F, bepaalt heeft voor ’t gezeyde model-Tafereel ,
rechtlotigh gaan e op

rechte voet der gezeyde hellende, en Gewclf-tafereelenj van de voorn
^



der Perfpe'clive op Taferelen. iy
dc punt O, ccn koordeken lootrecht opheften,zoo lange rot het rake ’t ongh
des zolderinghs, ofplatgroi digh hellend Tafereel

, ofgewelf , en zefdaar
buyten, waar het oockzy. En dan zal dc zight- punt zijn in dc gezeyde Ta
fcieelen, alwaar alle de wijekende toe rcyckcn,cn a aneyndi«c n moe’ en
Nukonde ’t gebeuren , dat opde hellende zolderingen, of plat- -rondi^e

Tafereelen geen z lght-punt gevonden wierr, daar heel weynigaan gelegen
is ; maar dan zalmen zich met koordekens moeten behelpen, om de gezevde
Doorzightkundigc traliën te halen , ofceftrepen, gelijck als op de geboekte
buyte-gcdaanten-, Plaat i 6 y 17,

1

8
,

1 1.
ö

En vermits deze zight-punt , aldus boven de zienderop dees verfcheyde
Tafereelen genomen

, ofgevonden, haar mochte verbazen
, die met "e-

noeghfaam d’algemcenheyt der Doorzightkunoe verftaan
, en dies te rm er

als men zeyde dat d’mrer val van ’t gezeyde oogh des zienders
, tot oi> dees

zight-punt, dus aan ’t oogh der voorzeyde Tafereelen in hellende platte
zolderingen, en gev elven bepaalt, 5c c. de diftanci moet zijn, door welckers
middel men de wijekende ladder op de gezeyde buyte-gcdaamen (nijden of
Itrepenmoetj zoo moeren zy letten, dat, wanneer men een trali met ruy-
ten maacktjvoornamentlijck op een plat-coppjg Tafereel ,’t welck «emene-
iijck lootregt op de grontvlackte geftelt is, waar op de ftant des zienders het
zyzmende,het zy recht opftaande is

; men vaft geftelt hceft,dat het dechof
bayte-ge laante van de gezeyde gront vlackte ,die ach ter het Tafereel is
mede met: meetkundige ruyten getraliet is , en dat dedmi der Plano van
t oogh, ofte de ftraal des zienders , altijt evenwjjdigh met de grom-vlackre
moet begrepen et 1 verftaan werden.

*

Het zelfde gclchiet met dees lootrecht gehaalde lini, op het hooge dezer
platte zoluenngen ofgewelven, want by aldiengy voorwerpt

,
gelijck inde

rlaten 11, 11,13,14, 5cc. een grontvlackte aldus achter het Tafereel met
ruyten getraliet, en naa de rechte voetmaat lootrecht geheven

, dan zult <>y
bekennen

, da hy evenwijdig mep de lini of profijl der grontvlakte evenwij-
dig zal zijn,en dat de verfcheydenheyt

, allenigh in de verfcheyde ftellin» of
lunts-geiegentheyt der gezeyde buyte-gedaanten.ofTaferden gelegen is°cn

zeggen beterte warachtigen,zoo ziet maar de Platen 3, en u.
*

Maar laat ons, indien ’tu belieft, voortvaren inde pra&ijck der «rootc!'

>

tarnentlijck Doorzightkundigc, op deze verfcheyde Taferelen te ma-
• “ andeK zuJ1Cn 'ct u 'hi" 1" 6™ckel,jckc

fleteen, hebbende een groote platte plaats, het zy van een opgehaalde
> aiwaar de gezeyde welven , ofandere buytc-gedaanten,

Pi«
T
h
ercc

c
n

,

k
,

0nncn
r
geplaatft wcrdcn

>
cn °P geftreept

,
gelijck in de 1

1

,

laat het profijl des Tafercels
, en dat van haar gront-vlackte vaftgeftelt,

7‘Za» °P dc rcchte voec daar achter 8ezet 3 cn volgclijck het oogh des
Zienders vaneen groote, als uw uytdruckdijck naturel.

Uit zoo zijnde, en willende de wijekende Perfpe&ive ladder fnijden , zult
,y maar rechte Urnen van yeder verdelingh halen , die in het pro (ijl der ge-
tj e gront-vlackte, tot aan de zight , ofoogh-punt des zienders gemaaekt

rlfï
V° 8

u
nS

j
C UX C

Y‘J zen dcr 1 1 Plaat. En dus zullen zy het profijl van uw
^ rerfpc6tiv(:dclcri Sleden hebben-,

C J Nat
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Naa dit te hebben gedaan ,
zoo brenght alleen gevoeghelijck de geieydt

doorzightkundige deelenop uw Tafereel, of buyte-gedaante ,
mits dit de

Zight-punt in de voorlchreve Tafcreelen werde gevonden, ofwel op de

vlackten of buyte gedaanten van dien
,
gelijck in de Platen i i, 1 }, en haalt

alsdan van-vooren, door de PerfpedliveVerdelingen dezer wijckende, en

dan eyndelijck noch wijckende tot de Zight punt
,
met de lineaal, draad, of

koordeken.
Dus zult gy een ruyte Perfpc&ive trali gemaackt hebben

,
en die klaar en

gereet om ’er op te teeckenen , volgens de kleyne meetkundige traliën van

ow Model-tafereel, de Voorwerpen daar in bevat.

Zoodaar-en-boven uw Tafereel een ront gewelfis ,en niet eenelini daar

ïn, dewelcke u een der zijden, ofklimmende des T afereels kan geven, om er

de doorzightkundige delen over een te brengen ,
gelijck gy die bevat ziet,

op de profijlen der twee gewelfde, van de voorfchreve Plaat 1 1. Zoo haackt

maar een draadt aan ’t gezeyde gewelf, die om laagh aan een loot ?y ge-

hecht
^ daar naa het kaars-licht een weynigh verder achter die draat geltelt

hebbende , zal zy op de buyte-gedaante van ’t gewelf een fchaduw maken,

dan zul; gy een lini op de fchaduw, die u dienftigh zijn zal, ftrepen ,
begin»

tiende van het onderft van dit u gezeyde Tafereel ,
en daar de deelen ren-

gen, (gelijck als op deze hellende gezolderde ,
ofplat-grondige Tafcreelen)

of wijckende Perfpe&ive voeten ,
geftreept op net profijl der voornoemde

gebochte Tafereden, altijt klimmende op de voorfchreve lini, naa de zight-

punt van het om hoogh des gewelfs, en dus zult gy alleenelijck de van-voo»

ren linien door deze verdelingen halen , en dan de wijckende tot aande

zight-punt, gelijck verklaart wert in de platen is,t7,,

i8, u, 5cc.

Doch overmits men altijt zoo groote plaatzen niet vint,or zoogenjcK

plattebuyte-gedaanten, om deze wijckende ladders, door’t middel dezer

profijlen aldus te fnijden, en dat zalcksmet onze manier , in een kleynder

begrip gefchieden kan, en zelf, wanneer de gezeyde platte plaats, de noog -

te of tufiche-ruymte van de bazis des Tafereel* af, totaandezig t-puii

toe, door zijn kleynte niet konde bevatten ,
dan zult gy nochtans net ze ?

doen, dezelfde gelijckmatighlijck in een helft, derde ,
ofvierde deel bren*

gende, ofanders j
hier toe gaa ick u een middel wijzen.

Kaf. VIII.

Om de wijckende ladders , voor alle de%e regel-lo^e Tafercelen u

fnijden ,
door"*t middel in mijn eer(Ie verhandelingh wijtlo-

pigb3 en in dees bondigb verbaart.

G y zult in de platen S, 9, en 1 o. van dit boeck zien , dat de manier
om de

wijckende Perfpedive ladder te fnijden,en daar volgehjckde doom|;

kundige traliën, van een plat-grondigh hellend Tafereel temaken,

dingh is, om ’er een gemeen toppigh van te vormen , als wanneer de zig

punt in het Tafereel, ofin het plano van ’t zelfde gevonden werdt-

Maar gebeurende , dat de voorfchreve zight-punt daar niet wer i 8 '

'



der Perfpeólive op Tafereelcn.

tonden, en dat debuyte-gedaante van het Tafereel geboghc , en regel-loos

is, dan moetmcn ,
gelijck ickgezeghthebbe, op eenige platte

, engelijcke

plaats d’interval overdragen , begrepen tuflchen het bazis des Tafcreels,

en de lini der plano van ’t oogh
;
alsdan op dees platte boyte-gedaante, ge-

lijck op dees Tafereelen, dieplargrondigh , en hellende zijn, arbcydende ;

zoo zultgy de wijckende ladderfnijden , nemende daar toe de begrepe
,
en

gezette diftancivan de zight-punt F , af om hoogh tot beneden aan het
Oogh,0, des zienders,en de manier hier van zult gy wederom konnen zien,

in de platen 1 6, 17, en 1 8.

Folghtbet middel van op verfcheyde regel- lo^c , engeboghte Ta-
fereelen, de Perfpeftive van-vooren, en irijckende te balen.

V Oor henen heb ieku een middel voorgehouden
, omeen wijckende, op

de geboghte buyte- ghedaante van een gewelf te halen
,
gelijck in de 1 5,

plaat.

Defgelijcks zegh ick dat,hebbende op mijn groote plattl: bnyte-gcdaante
der Perfpedive wijckende geftreept , ofgelheden

, als in de platen 1 i,en

17 > daar, niet meerder te doen zalftaan, dan een koordeken wel v aft te

heghten, dat voor een weynigh tijts ten minften niet los (chiere.
,
aan twee

punten ofte zijden, 'teen aan de zight-punt van om hoogh , en \ ander aan
een der verdelingen van de bazis, ofte het om laagh des Tafereels

;
daar naa

haar op deze wijckende verdelingen , hier vooren op dit plat gemaackr , o-
verbrengen, en haar aldaar met int , of yet anders teec kenen

;
endezoo

menzign van de kaars, ofdiergelijck licht begeert te dienen, om dees wijc-

kende, ofte deze verdelingen aan het gewelf te halen ,zoo zalmen juyftop
die geweekende plaatzen

, met int , of yet anders , kleyne bolletjes van
weeck was lchicken, of wel voor het fpannen van ’c koordeken, een gelijck
getal van greynen ofpater-noftersaan rijgen, als uwwijckendcladderver-
deelingen heeft; en als bet zelfde zal gefpannen zijn , en datmen’erdege-
zeyde verdelingen op gemaackt , ofgebracht zal hebben

, dan zalmen op
yeder der zelvige,een der voorfchreve Pater-nofters konnen zetten.

Dit op d’eene ofd’andere manier zijnde gedaan , zoo zult gy \ licht recht
op de plaats van ’t oogh des zienders ftellen , en dan zu Hen die koordekens,
of ballekens, of greynen op de gezeyde buyte-gedaante, ofgeboghte Tafe-
reel, ofandershaarwarePerfpe&iveplaatsafmercken, ofte teeckenen

:

derhalven moetgyhaar
, zoojuyftalshetumogelijckis, op ’t genoemde

Tafereel heghten.
De Platen t4, ie, 18, en 10, zullen u merekelijek, de manier om zulcks

te doen, aan ’toogh vertonen, en dat vaardiger
,
en onderfcheydclijcker als

’t geen ’er hier van gezeght is.

Het zelfde kan mede op twee verfcheyde manieren zonder lichV gefchie-
den, de balletjes wegh-nemende.
d’Eene vaft, en juyft een koordeken hechtende aan de plaats , alwaar het

oogh des zienders, kaars ofte lamp was, en dat op de voorige manier,
t welck recht opwaart gaande, tot dat het de buyte-gedaante, ofgeuek ra-

he,eueene der plaatzen op de zelfde tijt , waar deze balletjes van was
,
of

C i pate-

fi;

|f I

§r

1
pi

rU

4

|id
i \ . i
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’Lm dan wet het Oogh de fchaduw der gczeyde voorwerpen evenwijdig

irullende Voorwerpen
evenwijdigh, dat is, vaneen zelfde breedte.

Als de Zon zijn ftralen niet volkomenthjck vertoom, en dat eu dal

*«>rn frhadviw op die Voorwerpen werdt gezien , dan alleen in hareholhg.

heden alwaar dat deyzigh verfpreyt licht niet indringen kan , dan» t on-

moeeliftk, ’t vertnogh van haar kleuren uyt te drucken, nochoockhaar

Sk~nde en draaiende re gelijcken by de geilende van- vooren delen, d «•

nè van d' andere ; dan door dees regel alleen , dat is ,
haar te bereken, en

fiaauwen volgens haar plaats, en bants-gelcgen-heyt.

Men moet daar-en-boven toegeven, dat , hoe meerder lootrecht de ftra-

len van het Oogh des zienders , op deze buytegedaanten ,
ofTafereel

fchieten hoe meerder en hoe bereker ,
en onverfcheydehjcker t zelfde

ÓS he gevoel harer kleuren ontfanght , en hoe haar ftralen daar meer-

der opfhmiyven, hoe minder
gevoel t oogh daar van krijgen zal.

d
L iar als het zake is. dat men maken moet ,

dat zo een gedeelte derbuy.

te-edaante ofvanV Ontwerp , ofVoorwerp, waar dus de braai van toojh

nn’o'liir of dat het min van-vooren voor haar vertoont, haar een zelfde

Jevoelgeve, als een van-vooren y
dan weet gy, dat men de kleur der van.

S^n fliauwen en die der wij, kende, gleyende, fchuyvende ofdraayende

SSS - ofte meer ,
na. Ja.., min ofte meer Jeaa,en,of»,n

her nu t’eenemaal nodigh is ,
dat men deze bezonderheden gade

Geh)ck ne n
reaeldozeTafereelen, indien mendeteèdé-

j
C,e

iinP-Jn recht ziinde verbaan , en volgehjck volkomen uytgewrocht,

v \ u- kievne Model-tafereelen ,gelijckin mijn eerfte boeck wijtlopigh

«pd-

,
zooWi htt lldu

>
,

en gcma
'r

kJijck vallen fomzulckfaldus gelijekmatigh (na proportie) op de gezey-de

Kap^zaUytneiegïitl en vertkie werden, en in de Platen .4. ».*»<*

o»*ss££SiS&
defgelijcks, wanneer gy uw Pcrfptfeve trah op de buyce-gedaame^



der Verfpettivc op Taferelen. . 23
lootte van die het oockfoude mogen zijn, een plat en toppigTafereèl verto.

; nen,gelijck de twee van de plaat n.Zoomaackt allenelijck een kleynModel-
tafereel, als vooren; naa de diftanci,en hevingh van 't oogh, die u zal luften
te nemen, of daar u de plaats aan verbinden zal. En by exempel, gelijck als
indegezeydcn. Plaat, de diftanci is 0 F, en de hevingh van ft ooghA ü -

r
du zijnde cn de kleyne voet

, of meetkundige trali daarop gemaackt, «el
! lijck voor henen gezeght is ,danzullen u de voorfchreve platen i 9 , 20 2,

de kennifle fchafFen, van mede een trali op de gezeyde regel-loze toppigé
; buyte-gedaanten tcmaken,omopyeder, naa proportie van het kleyne tot
: het groote, de zelve figuren te ftellen, die op het kleyn model- tafereel trali
, by trali, of ruyt voor ruyt, en plaats voor plaats zullen zijn gemaackt.

*

Kap. IX.

Verklaring!) in ’tgros, van de verbinding
, ofdwang!) , dit men

kan onderwurpen %ijn in betflensen , enflaauwen van de kleu-
ren der Voorwerpen

5 volgens deplaatsen , waar baar op de^e
van-vooren, wtjckende , ofte min ofte meer draayende buyte-
gedaanten

? gullen komen te gemoeten.

’\1T Anneer de plaats, in welcke men deze Voorwerpen wil vertonen ; van

i

eC
i

n
i^

e ven^ers > even gelijck licht ontfanght
5 dan heeft men het

voordeel,dat men de kleur alleen in die der buyte gedaante flaauwen moet,
ie toogn deszienders naderen, en die ’er van wijcken mede flaauwen, om

die even gelijck te maken,voIgcns de verfcheyde fnijdingen, toppige, even-
wijdige met het plano des model-tafereels : maar als ft een gedeelte gcfcha-
uwt,en een ander verlicht is.dan moet men van ftonts aan de lichte, ofom

beter te zeggen,de fterckfte kleur naaft aanhetgefchaduwde deel brengen

ahmtrTw
hetverl'chtedeel, op darmen willende een Tafereel maken*;“ de

1

V00r
^erpen “-'hijnen , ofniet fchijnen , op dees buyte-gedaante

verliezen

°°r ^ m 'ddel » het gevoel van dees fchaduwaan het oogh doe •

Indien gy opeen kleyn plat model-tafereellage lichamen , rondigheden
bulten, ofyet anders diergelijeks te vertonen had > volgens een gezette of

SS?
de
.o

l<iancic" lKvinSl' van hecOogh ( I00 i S uVkc„ t ,!EÉy acht

boten
" !"n

ö
V“ wac kan

l
bedichc daar op moec vallen

, loocrechr
, van

en alles
’ Van

,

°P Zljd » en vaack van verfcheyde kanten te gelijck,

hnptJ
•

nsdenwi
» cn ftralen

3 dewelcke door de openingen komenSs •

j
a3rSj ofander kleyn Hoofd icht, of verfcheyde , een Voor-

welcker. &dl" aanmerckt men,dat ais een lichtende punt alleendijc k,

2eydeVoo!werpT
£n verlprey den > “ het wijcken van ’t gS

MatoEenrrmot°
gh Va“ voor;"erpen doo j.’c échten van de Zon, oftr'egeert temaken, overmits de zoo verre diftanci tufichen haar,en d*

AarJp
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\

reppen, overmits het geen daar van gezeght , en uytgeleght is , in de platen

25, en z8.

Wat aangaat degene, die een groote menighte van exempelen geven,

om een pratfijck te verklaren , daar menighmaal een exempel toe genoeoh

zoude zijn, ick bevinde, dat zy, ’t geen zy'behoorden, niet en doen
, en dan

noch veel minder
,
als wanneer zy door dit middel , die in kleyne gedeelten

vermenen te doen verdaan , en ondertuffchenhet voornaamlte
, enden

gront der praótijck achter laten.

En hoewel zy , nopende dit ontwerp, verfcheyde boecken gemaackr
hebben, by aldien de grootftezwarigheyt daar door die gemoec kan wer.

den, niet hebben gelicht , zoo zullen zy de pradtizijn altijt grotelijcks laten

verwart blijven, en in vreze van zich niet te konnen ontwerren
, heczyin

hetpradlizeren
,
ofwel wanneer zy opentlijck , of in ’t bezondergebruydc

van alles zullen willen in ’t werck hellen.

Ick lchatte dat , om wel dees doorzichtkundige pracktijck te doen ver-

fiaan, men van haar oorfpronck afvan verhandelen moet, cn geen gedeelte

zonder haar verklaringh daar van voorby laten glippen, overmits, hoe vol.

jnaackt men daar oock boecken van befchrijft, daar altijt voordepraöi*

zijns noch moeyten genoegh,overblijft.
De gene, die niet begrijpen , ’t geen ick gezeght hebbe

,
dat de praftijc-

ken van het meetkundigh twee (fpecien 1 gedaanten van een geflachc zijn,

cn geen twee verfcheyde geflachten, en dat de pradtijck van ’t een, en van

’t ander, een,en zelfde zaack is ;
zoo zal alles wat zy hier over fchrijven,en

zeggen zuhen , heel zwaar om te onthouden zijn, en in praótijck re Hellen,

volgens de verfcheyde gevallen en ontmoetingen
;
en het zal een wonder

zijn, by aldien zy ftilzwijgende het middel, om de fchoonfte en noodigfte

delen van dees konft te vertonen, niet overflaan.

Kap. XI.

fakende'
i
geen het meefie deel der Onder-richters in de Tekm-

kiinde y qclfs de ervaren/le naa't leven fchilderende , haar

oogh-appel verandenngh op ’t werc/ geven } en dezelve ver-

draayen 5 en maken dus orgevoehjcf op haar Tafereel een tal-

leloos getal , van regelmatige ofte voorname hooft-punter s

fchoon ’er maar eene daarin menen te hebbengefielt-, ’tgem

mijns dunekens veroor^aackf , dat het oogbgeengenoegigame

rontheyt ofverhevingh in ’t gevoel ofge%jcut van hare tverc-

ken ontfanght.

D Eze ftoffe in mijn eerfteBoeck niet genoeghzaam zijnde verhandelt

geweeft , zoo heb ick, om de wille van c-enige.goet gevonden,hier een

kleyn verhaal van'te maken, met de Piaaten 24, z., a, en 27 ,
want ick al-

daar, volgens de meningh van üB.t.
e
Defarg«esfm ’t gros aangeroert heb-

be»
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dingen, of Plat-grondige Taferelen zult hebben gemaackt, oockop hellen-

degewelven, en dat mee een gelijck getal van ruyten, als’eropuwkleyn

model-taferee! zijn 5 Wanneer het zake zal zijn, de gezeyde voorwerpen te

kleuren ,
die gy *er op gcteeckent hebt , dan zult gy de ftants-gelegentheyt

der tuee buye gedaanten gade /I an , namentlijck van het model- tafereel»

raar inbeeidingh op haar plaats gefchkkt, en van uwe regel-hZe buyte-ge-

daante, want men m et de fterekte der Voorwerpen , die men kleuren wil,

verminderen en flaauwen, op de delen dezer regel-loze buyte gedaante,

die’t naaftaan het oogh zijn, en op die , de wel kc haar van-vooren meer-

dervertonen, dan de overeenkomende delen op het modei-tafereel
5
men

moer in tegend. el de Voorwerpen ftereken
, die in verder wijekende delen

zijn, en flimmer, ofte meerder gekromt.
Maar het is gelijck als onmogelijck den praftizijns

,
een juyfte en gemao

kclijckc regel, wegens deze verfeheyde hellingen , fchuynten, en regel-

loosheytder Tafereelen te geven , tot de perfpettive fchickingh der gezey-

de kleurm op dezelve, zonder h ooghte gebruyeken , om in de verfcheyde

gemoetingen te vonniflen , of ’t geen men volgens de gezeyde regels ter

pra&jckbrenght , aldaar de zelfde wtrckingh van het kk yn model doet ;

men moet zich met het mogeüjck vergenoegt n , en voor zeecker houden,
dat wel konnende het kleyn model tafereel k'*. ren , en dat door de regelen
in mijneerite , en in dit boeck, voornamentlijek , Kap. XI. verklaart, wan-
neer men de zelfde dingen, op regel-loze, hellende en lchuynebuyte-ge-
daanten zal willen vertoonen

, dat zegh ïck, men alsdan maar naa de ge e-
gentheyt

,
de van-vooren

, de w ijekende , en draay ende delen zal moeten
Itei cken , of flaauwen

,
zoo dat zy d’uytwerckingh des 1 afereels komen te

maken.

Nu /uilen bet XI. Kap. en de platen 14, t j, z<, en 17, hier toe grooteken-
nifle aan de kundige geven

.

Kap. X.

Nopende eene der mis-flagen
, die verfcheydet begaan in de orde-

tijek der (Perfpeótif) Üoor^icbtkunde.

DAar zijn’er,die gezeght en gefchreven hebben,dat,wanneer men op een
plat en toppigh Taftreel,menichelijcke figuuren lootrecht geheven, te

verbeelden heeft , d’eene op d’andere evenwijdigh met het plano van ’t ge-
zeyde Tafereel, dat men, zegh ick,alfdan de hoogte der gene,die hoog ver-
heven zijn, moet verminderen, en dat de verminderingh,namentlijck van
die, welcke maar 3, of ^,voet hoogh zijn , heel onbegrijpelijck is

; enheb-
ben ghewaant een reghel te gheven , raackende de verminderingh dezer
hooghte.

Maar de gene, die yet van de Meetkunde hebben
,
weten dat de vermin-

deringh
, naa proportie van het oogh op het Tafereel gefchiet

,
gelijck van

het oogh op ’t ontw'erp ofvoorwerp , ondcrftdlende het Tafereel tuflehen
het gezeyde oogh, en ontwerp. Derhalvenzalickhiernictmeerder van

O reppen.
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Kap. XII.

Aangaande de verfcheyde mengingen der Voorwerpen
, die door en

in de lucht vermenght en verfpreyt 'P'jn , van de we ’cke ty\ijn
omringht

; Mitsgaders het middel , om die naar eyfch tejierc- <

ken , enflauwten
, om er aan'

1

1 oogky het ^ichtighgevoelvm
het natuurlijcl^aftegeven.

M Y verplicht hebbende
,
op een andere manier dan int eerfte boeckts

doen verftaan, den oorzaackder mengingh, en derfliauwinghvands
kleur der ontwerpen

, die men op een Tafereel vertonen , en af beelden wil,

t geen een groot deel is
}
van ’c gene de vereeningh van de kleurgevingen,

ofkleuringen wertgenaamt.
£oo zal ïcku zeggen

, de gelegentheyt zulcks vereylbhende
; dat, heb-

bende zoodanige ontwerpen naar uw welgevallen te verbeelden , in, ofop
een T afereel, en dat p ar ofte niet , in minder ofte meerder kamer-licht ,in

helder velt-licht
, of n nevelige deyzigheyt in’tkorte in eenjninofraecr

duyffere nacht, zonder (.Flambee of mectoorts-licht
,
ofdiergelijeke, of

klcynder, of wel grooter
Hec u overnodighistc letten ,dat wy ,

en verfcheyde andere ontwerpen

van onderlcheyde luchten, min ofmetr,held r of duyfter omringht zijn, ge*

lijck de vgTchen en andere ontwerpen, in min ofmeer klare of drabbige wa*

teren
,
dewelcke op de gront, mede gelijck als wy , de buyte-gedanuevau

d’parde onder haar hebben.
En gelijck wy mede vaft-ftellen mogen

,
datdehovcn-gedaantev3n't

water, het T afercel zy, waar op wy ons inbeeldeD
, d’ontwcrpen, even als zy

daarin zijn,afgebeeltengekleurc te zien, ofop de gront, of’er achter.

Defgelijcks konnen wy een platte buyte gedaante des luchtsvaft Hellen,

en d’ontwerpen aan geenzijde die begrijpen, van diegrootedicktedes

luchts omzingelr, en noemen die buyte-gedaanten des luchrs. Tafereel.

Aanmerckt, belieft bet u, dat ick valt of onderftelle , dat men niet meer

en bevatte , dat ?
er lucht tullchen het Oogh , en de gezeyde buyte-gedaan-

ten van water en lucht zy
, want men zoude anders moeten vaftgeftelt heb-

ben, lucht gevende tulleken het gezeyde Oogh, of Luchts-tafereel,datmen

in het water hadde gc-yeeft, om oock tuflehen ons oogh , en gezeyde Tafe*

re'el-afbnyre-gpdaantendes waters, water te m-^gen hebben.

Wv ze igen dan, ditald -is zijnde gevat, om onze gelijekenis ten eyndete

brengen, dat het water zuyver, klaar en ftil , en de viflehen min ofmeet

der daarin nader, ofverder zijnde van da bove-gedaante ,
of Tafereel, des

z enders oogh zal ’er het zelfde gevoelen van hebben , min of meer, juyft,

z iyver, cnonderfcheydelijck, namentlijck,van haar gedaante cn treek, ta

van haar kle^r.

Deigelijcks dees lichamen ofontwerpen , min ofmeer van de bove-ge-

daante, ol plat Tafereel , van een fchone, heidereen zuyvere lucht , nader

zijnde ,of verder w)jckende,zo zal de zieader , min efmeerder het zichtigh

gevoel
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fce, fpreeckende van de reden, of oorzaack van het fterck , en ’t flaauw de1-

rakingen,dat ten eynde de wijckende dingen
, en de draayende voor al,wel-

ke men in ’r zin heeft op het Tafereel te verbeelden
,
die haar oorfproncke-

Jkk en naturel wezen aan’t oogh geven
; de flaauwing daar van, diende ge-

fterckt,welcke flaauwing overeenkomen moer,tnet een diep-wijkend. Doch
ick gelove ,

dat dees dry of vier woorden , na behooren niet zijn begrepen,

overmits de tneefte gelchilderde wereken ,
die fchoon fchijnm te zijn

,
en

dewelcke ick voor dezen heb gezien, en noch dagelijeks zie
,
voornament-

lijck van de gene die haar werek maken van op ’t oogh
,
naa ’t natuurlijck,

of ftil leven te arbeyden , my de wetekingh , volgens dees omftandigheyt,

van wijekend en draayend, met een woort van rondte, niet en dcen , als wel

zoude geleideden, indien zy na ’t volgend zeggen gewrocht waren.

Mijn gevoelen is ,
dat die miflagh hier uyt is fpruytende

,
om dat zy het

natuurlijck ftil leven, ofanders yetnaabozende
,

niet acht nemen van zoo
niet te (pelen met d’oogh- appel

,
gelijckgezeghtis,omdesteonderlchey-

delijcker dc kleur van haar ontwerp te zien en dus maken zy, dat van de
meefte wijckende en draayende deelen van ’t gezeyde voorwerp , de kleur

haar van vooren aan ’t oogh vertoont
; of, zoo gy ’t anders begeert

; dat

den appel dus rechte ter llincke, vanom hoogh, of van omlaagdrayende,

de ftraal die van ’t midden uyt het oogh voort komt, verlcheyde van de

voornoemde wijckende gekleurde delen gemoeten kan , en dat zoodanigh,

datzy hem , ofhet zal weynigh Schelen , het zelfde gevoel van fterekte , en

kleur met den anderen geven zullen
; En zy zullen haar kleuren dus onder

een mengende, veroorzaken , dat het geen zy op een plat Tafereel voorge-

nomen hadden in verhevingh te brengen , vlack en even zal fchijnsn te zijn,

heel anders als haar ooriponekelijek leven. En het en ware , dat de ge-

daante van ’t ontwerp of voorwerp , u door de treecken en omtneringen

waarverheelt,dieueenighzintsde verre-wijekingen, en draayingen ge-

ven daar van, gy het gevoel der kleur niet van zoude konnen , noch weten
te bekennen.

Zoo werdt dan volgelijck dit befluyt gemaackt, dat d’oogh-appe! aldus

veranderende , men alsdan de verfcheyde delen van ’t ontwerp onderfchey-

dentlijcker ziet , als zulcks niet doende ;
en overmits dees veranderingh een

gewoonte is, welckenaauwelijcks kan achtergelaten werden ,dcrh alven die

in achterdocht moet werden getrocken , en aldus werekende dezelve mis-

trouwen ; ten eynde men op zijn plat Tafereel, de delen van ’t ontwerp,
meerder flaauwe, naa proportie der gezeyde Ihijdingen, het zy van-vooren
oftewel wijckende ofdraayende ,

welcke’t voornoetpde oogh niet ziet ,
op

zoo een manier, de regelrechte ftraal daar op Schietende , en dat min of

meeropzijde, ofte Ichuyns • want anders zoud u de copy, ( na abootzingh)
vaneen naturel (natuurlijck ontwerp") nimmer het zelfde gevoel , cfge-
zicht van het oorfpronckeüjck,aan het oogh verlenen Het weynigh deze
bezonderheden, en ’t geen ick over de dry ofvier genoemde platen zal zeg-

gen, isgenoegh voor het tegenwoordige.

D 3
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der voorheene uytgeleze pradiizeerders , in het minftc te krencken
, miar

dat ick in het tegendeel haar viere
,
enfmetdehulpe van Godt) tot aan het

graf vierrn zal •, en ick mene dat zy op my niet zullen vergrarat zijn
, om

dat ick in ’t volkomen getracht heb, op te bouwen
,

’t geen, waar zy zeken

temet.eenigeftoffen toe hebben gelevert.

Die van deze oeffeningh zijn, weten
,
dat het voornaam fte wit vaneen

(Graveerder) Plaat-inijder, die een tckeningh ofTafereel (copïeren) naa-

bootzen wil, van een of verfcheyde voorwerpen aangebracht, ofdoor zijne

ondervindïngh, ofdoor die van 'een ander , is van aan ’t zelfde haaromme-

kringen recht te geven, gelijck op de plaatzen van lichten en fchadnwen,

op de van-vooren, wijcken ,en draayende delen : mitsgaders hare rakingen

van fterckte, en flaauwte , waar door zy haar uytfteecken zuyver komen tv

verbeelden.

Nu, gelijck het natuuerlijck is, 't exempel van een ander, wanneer het ons

voornamentlijck behaaghr, naa te volgen , zoo hebben eenige Graveerders

s
t zelfde gedaan, en doen het diergelijck noch heden , leydende ofhalende

de gezeyde Ihijdingen ,
volgens de manier der Aloude, ofhedendaagse,

wefeke haar behaaght, ofmet eene of verfcheyde Ihijdingen
,
met of zon-

der punt ,
of alles met punten, de na acktheden voornamentlijck

;
en zorgen

niet
,
om een wifl’e regel waar te nemen , tot de plaatzingh der gezeyde fnij-

dingen, om te weten waar zy alle, en elckin ’t bezonder , elkander dienen

t'ontmoeten, zonder haar iu ’t minft te verwenen , en daarenboven onder

den anderen,dePerfpedive plaatzen om d’oritwerpen te houden, opwelcke

zy gefchicktzijn.
_

Dit verbindt my hier d’ordre te verklaren, die ick daar toe dienöigh

achte te zijn ^
maar ick zalhet ter loop (in ’t gros) doen , want dees (toffe

zonde wel een wijtloopigh groot boeck, met dieomftandighedenverey-

fchen.
,

Waren de naacktheden der naturehjeke lichamen, mijns gevoelens,voor-

zien met ftrepenofdraadekens, gelijck het Canefas ,
’t Linnen ,

endeLa-

kenen, en zodanige andere ftoffen meer, zoo en zoude men met de vinding

van die ordre tot nu toe niet hebben getoeft.

Yeder weet dat,of fchoon men die ftoffen in vouwen brenght ,
zulcks de

draden waar van ze zijn geweven ,
niet van plaats zal doen veranderenden

dat yemant eenighverftant cn kt nnifl'e van die konft hebbende, wanneer hy

zoodanige ftoffen verbeelt ,op zijn tekeningh dereexdezerdradekens,op

die verfcheyde ftoffen zal konnen mercken,en alles,volgens de zicht-punt,

en diftanci daar toe genomen.

Uock kan niemant twijffelen , ofhet zelfde zoude konnen gedaan wer-

den in ’t uyt-tekenen van een menfehen-hooft , en naackte figuur ,
mdien

zy ,
gelijck ick hebbe gezeght, van zulcke ftrepen of dradekens waren ver-

zien, fchoon zy verfcheyde bewegingen hadden. . ..

Maarom dat die naacktheden ,
en andere lichamen zoo met zijn gekni-

pen ofgemaackt, en alleen ’thayr en wol hebben ,
die van haar zelfde ma-

nier veHchaften , om die afte beelden en naa te graveren, zoo moet men

een middel , zoo ’t mogelijck is, uyt vinden , om diergtlijcke treecKen zi

wel in te beelden ,
en dat op de menfche-lichamen , en diergelijke anaere

xaa verfcheyde ftoften gemaackt : en acht fiaan.dat die ineefte

V
*
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voel daarvan hehben ; te weten, min of meer zuyveren onderfcheyde-
Üjck.

Eyndelijck kan werden gezeght, dat, hoe’tgezeyde water dieper ca
meerder ontroert zal zi n , deze ontwerpen oock te minder ha, r in gedaan-
te, en kleur aan het Oogh zullen vertonen, en dat zy boven haar eyge
kleur, die des waters zullen aandeelen

,
welcke haar omheynt , en die des

daaghshaarhcht geeft, en van >et gewelfde* Hemels, en andere lichamen,
die haar omringen ,

en heil y en
,
mitsgaders v.mde weerichijningen

, en
breeckingen , welcke om de voornoemde redenen , in , en op haar gefchie-
den.

,
Dus kan men zegghen ,

dat dé voorwerpen op deeze Tafcreelen ghe-
maackt zijnde, hoe deyziger enontroerder lucht, en hoe meerder verfchey-
de lichamen ofontwerpen ,

by weerfcheyningen onderworpen, en van het
Hemels gewelf, ’t welck haar omringht

; dat, zegh ïck ,
het oogh van alle

diezaacken daar meerder ofminder ouderfcheydelijck het zig tigh gevoel
van hebben zal

Waardelucht even gélijck vol dampen, ofandere lichamen
, die een deel

van ’t licht en gezicht beletten , tot op het ontwerp te gaan , dan waar die
verminderingh op de even-verre geweken Voorwerpen, gelijekmatigh mee
haar diftancien : by excmpel,de drymaal verder geweken , zoude drymaal
zoo veel vermiflen, als die in d’cerltc diftanci.

Maar overmits altoos de lucht ,
en zijn lichamen ofdampen , ongelijck

van gedaante zijn
, zoo zal ick de flaauwingen van 't licht , en garicht tuf-

fchen dezelf-wezentheden niet begrijpen
,
welcke zijn de diftancien boch-

ten, waarvan ick het overige beware, voor de platen i j, i* 5 en 17.

Kap. XIII.

Lichtefchets , of ruw bewijs-ontwerp , van een middel , om met
%ekerheyt defnijdingen , oflinten te halen , die 'tgevoel aan V
oogh geven van de bevingen der Voorwerpen 5 welcke in de kp~

pere platen vertoont gpijn , het ^7 door eene ofverjeheydefnij-

dingen , die den anderen overkjuyffen , die wjgemeneItjck le-

geJnijdingen noemen .

T Ot nu toe is het niet gebleken in de wereken van die, dewelckehaar
arbeyt tot het plaitlmjden hebben aangeleghr , te weten op koper ,

en
op hout, dat zy in de zin hebben gehadt van de gezeydeftiijdingen , of hac-
kingen op de voorwerpen diezy hebben willen verbeelden, volgens de ma*
nier, die ter vlucht in dees redeneringh zal werden verklaart , en mede in de
laatfte Plaat van dit boeck geplaatft hebben.
En hier van ftel ick tny aan ’t oordeel der uytmuntende hedendaaghfche

praóHzijns, en aan tle fnuffel-grage Liefhebbers, en kundige van dees konft,

dewelcke met geen kibbelige boezemingh ingenomen zijn
,
die ick bid,le,

dat zy doch niet gelieven te geloven mijn inzicht te ziju , van de heughem*

P 3
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ninshden praöizijn dezer konft grotelijcks verlichten kan , nopende de ge.

zcyde leydingh van deze (hijdingen ,
wanneer men die aldus meetkundig!),

lijck naa ’t verhogen, ofop het natuurlijck bepaalt, en die dan begrijpt
, en

op de plaat perfpetlivelijck haalt ,
of op een andere platte gedaante

, en dat

door ’t middel van de pen, of kool, na de Tekenaars wel gevallen

M aar ’t geen ons gezicht merckelijck, meeft in’t zien dezer linien ver-

Jacht maackte, was d’aanmerckingh van haar Pcrl'pcdlitop dat hooft, ver»

mits die op de meerder ,
ofminder-draayende, aan het oogh min of meet

fchenen ingedrongen te zijn ;
’t geen een andere v. erckingh wrocht, no-

pende de rondtheyt, als de ftucken vereytchen , die zoodamgh uytgevoert

zijn En om rechtte fpreecken, zoo is mitn oordeel geveft , hier op.dathet

voorgaande de rechte we^h is ,
cm het verheven in’t graveren af te beel-

den. En het korfte middel om wel te arfceyden.

Ick dacht, en menige met niy, welcke ick mijn gevoelen mededeelde, ra-

kende dit ontwerp, dar eenige (doch niet te recht- gegronde geeften) ter

vlucht zouden zegden ,
dat verlchcyde Graveerders, zoo aaloude, als be-

dendaaghfche het voorgezeyde hebben afgedaan ,en afgewrocht: want het

onmogelijck is , dat van zoo veel vertoogh- platen, met een en zy, welcke

daar vanaanwijze, of yetaan’t oogh vertone, dat daar aan gelijck zy:

Maar ick zal haar goet doen, dat zy my niet een eemgh hooft alleen zouden

konnen tonen ,
alwaar zulcke fnijdingen zullen gaan gelijck ick hier ver-

klaren zal, en gelijck de voorgenoemde Nanteuil , die hedendaaghs afvaar-

dight, en ten eynde uytvoerc.
, , , . . .

En fchoon zulcks al waarachtigh waar _( ’t geen heel anders is) evenwel

bleefick d’eerfte,die de praóüjck daar van in t licht hadde gebracht.

Maar ick ftelle alle mijne redenen en gevoelmgen ,
gelijck ick voorheen

hebbe <>eze»ht , aan de fnedighfte dezer kunde ,
enm die der Tekeningen,

welcke zoo zijn ingeboezemt ,
dat zy uyt liefde ,

de waarheyt van haar te-

eenftrijtfter,te weten, d’onwaaiheyt, konnen onderfcheyden.
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Voorwerpen 3
gedeelten hebben» welckevan haar wezen moeten a^exon»

dert werden, gelijck gezeghtis
, de hayren van de menfchelijeke figuren,

en dan d’oogh -appelen, de tanden, de nagelen
j op dat , wanneer men zulc-

ke ftrepen -/al willen mereken , of wel linien op de lichamen
, men mede an-

dere op die kleyne gedeelten zich mocht komen in te beelden.
Om dan d’inbeeldir.gh, en het oogh tot de volvoeringen van alle deze din-

gen te helpen ,zal ick met een vry open hart, mijne gedachten
, en meningh

ofgevoelen hier gaan verhalen, en hoe alles my daar van is ingevallen.

Eenige maanden zijn geleden
, dat de Heer Nantevil, die heden van ver-

fcheyden is gekent voor een der heerlijekfte Graveerders , en voornament.»
lijck der teeckeningen , wekker verheeltzelen hy de meefte na ’t leven onge-
meen uytfteeckend gelijeken doet , my bezoecken quam, ten overleggingh
van eenige lnijdingen op een teeckeningh, die hy in denzinhadde, om te
graveren. Doch

,
noch hy, noch ick en vonden

, noch en zochten voor die
tijt niets , nopende het kort voorigh-ghezeyde

, dan achtervolgens ’t ver-
toog ,

en ’t herdeneken van diergelijeke andere fchoone wereken doch
ftonts aan

, quam my de reden der lnijdingen in het Perfpedtif te voren,
zoo van de evenwijdige op het Tafereel, als van de fchaduwen en befchadu-
u'ingen, welcke de vcrlcheyde lichamen op denanderen

,
in ’t licht der Zon

veroorzaken
; mitfgaders van de hier-verklaarde manier , om op verlchey-

debuyre-gedaanten linien, door ’t middel van kaars, en draatkens te ha-
len, het welck ons diende, om een plaaiter-hooft

, linien met teken-krijc te
halen

,
en die volgens een Ihijdingh

,
ofbepaalt plano

, evenwijdigh ; en aan
my voornamenthjck

, en te meerder , om dit alles gevoeghelijeker te zien,
en te begrijpen de linien en fchaduwen op zodanigh hooft , in Zonne-licht
geftreept, tulïchen de Zon en ’t hooft, een getraliet raket Hellende, nament-
lijck

, met traliën van draatkens ofkoordekens
;
zoodanigh

, dat zy hare
fchaduwen op hec hooftlicten fchieten , en dat zinlijck aangenaam tot een
volkome uytwerckingh

; want daar zijn lichamen, opwelckedefchoon-
heyt dezer fchaduwen het oogh niet zoude vernoegen, fchoon gelijck in een
High van Ihijdingh, offtellingh, ais opeen ander.
Maar een figuur is bequamcr dan een rcdeneringh,om dit te doen vatten,

ziet dan het o verigh in de voorgenoemde plaat 31. Alleen zegh ick
, dat de

gezeyde draden, of(haren, ofkoorden, haar fchaduwen op dc verlichte de-
len van d’ontwerpen, waar op zy (laan

, alienelijck onderfcheydentlijck ver-
tonen, en tn donekere plaatzen verdwijnen.

Het ooghmerek dan van alles in ’c gros (verwachtende een breederuyt-
leggmgh voor alle de verfcheyde lichamen, zoo in ’t byzonder

,
als in het "al-

gemeen, zoo Godt my zulcks toe laat) is,n te waarfchauwen,dat,offchoon
men een hooft vóórhelde, ’t welck met onderlingh evenwijdige planos waar
doorgelneden,zoo zouden de linien daarop gemerekt, evenwel niet gelijck-
wtjdiggzijn, en nat, overmits de regel- loosheyt van ’t voorzeyde hooft jmaar men moet die evenwel begrijpen

, zoodanigh als zy zouden zijn op een
g adt-regeligh, ofgeregelt lichaam

, als op een bal ofronde kloot, waar op
ie onder den anderen evenv ijdige lnijdingen zijnde gehaalt, oockde linien
vemvijdign zouden onder den anderen zijn, en dtt Hoorden eenigbzints

onze voorgenome bhjtfchap; Wy hebben daar naa vaH verdragen, zoo door
n vlijagh overlegh, als door d’ervarenthedcn der pradlijck ,dat deze me-

ningh

»



A. Bojfe tot de Pta^iijcl^

z. Plaat.

_ ii i-ioneh in deeze , wert u een gewelfde Zaal ofgalery ,
m ’t perfpeöif

(3 vertoont > waar op d’afdelingen der dry Tafereelen ABC, zijn ge-

,;£S , welcke gaan van de verdelingen af der gezeyde loot-

rechte getitteldeV G, tot het aan oog O die van cf,,

fmjden, en dit dept-

telde os F ,
de diftanci moet zijn ,

om het model-tafered, en , §

werpen, als men aan toognoege^
^ volgens een gelijck getal van

kleyneruyten» en dan dradekens gfpannent

,

, 6. vierkanten, op het voornoemde gewelf tei halen ais mer

Jten zullen- Ziet om laagh in de plaat het gewelf M. >

t0ogh dea

*ie^^
Za

Merckt oock^ datj by aldien men een

modcl-faftreel maken, volgens haardütanct
ondn-fcheyt is de tan-

•frooftcrwcwi op een plat Tafereel, dan op een toppigh.



derPeifjpeélive op Taferelen.

Eer(le Plaat, of Figuur.

2?

D EeS Plaaf ƒ, in dreyen verdeelt
, waar op de /tellingen der fes platte

Tafereelen zijngemaackt. In het bovenfte ziet gy het toppighA,
en de twee B C

, (Honzontele) Zighteyndige genoemt/t een l om

l?teoü hü'°
ndCreni en t ander C, omlaagh van van-boven gezien

In het midden hebt gy een plat hellend Tafereel D , en een aan een zolde-
ringh, of platte gront, welcke, zoo men begeert het zelfde gevoel aan 'c
oogh desz.enders zullen geven O, als van de toppige, gelijck dat van A.Om laagh vertoont zich een toppigh Tafereel (ofte muur) F , op zijde
van deszienders oogh geplaatft O

, 'tgeen mede , by aldien men wil, haar
verroogh zal van- voren doen

,
gelijck de geheve trali «bed, weïekers

lmi
, ofmerck-lctter b d , evenwijdigh aan de zijde van het Tafereel F , is

gevoegnt.

gf
en, wegens deze fesderley Taferelen, om op de van-voren en

wijckende Ladders, en diergehjcke ontwerpen meer te liniëren, is dat, door®an
i
er

’
en volgens zulcke diftanci, en voorgeftelde of gegeve Oogh-

heffingh, het zelfde licht, en vaardigh op de boven-dry A B C , kan gedaan

Sevdn e°n

n
is

e
-T^ te maken , en dat ’ergeen onder-

lcheyt in en is, in de Praóhjck van eenToppigh, of een Zight-eyndigh te
halen

, van beneden om hoogh , of van om hoogh beneden gezien zoo
e«fte aanwijft, en mede dit boeck in de Platen «, en iï

ë ’

laarftp

Schoon door onze yoorzeyde manier, het zelfde op de dry
a erelen doen kan , zoo heb ick (vermits men wat meerder in de

SS Pra6h
f
k 5 dan eC

,

ni§e
’ Ja dc meefte fchi,Jers zijn, ervaren te

i
,

^ öoet gevonden, om, rakende deze platte en volgende kromme ee-

door t behulp van een kleyn motlel-tafereef
} en te meer, overmits zulckïjuy ftc^en vaardiger zalkonnen gedaan werden.

klcvnmiw’ rf gy
1

0C d
e
p
u
htt

e’
en zighteyndige Tafereelen geen

de rftaf
f,
d cl

?
behoeft, maar wel tot de kromme

, fchuyne, op zij-de, geboekte en hellende, zoo de volgende plaat aanwijft,
* P J















A. Bojfe tot de Pra$ijcl{

4 . Plaat.

D EesPlaat vertoontu ter rechter zijde twee platte en toppigeTafereelen,

of lootrecht ’t een op ’t ander FA, en daar op de zelvige traliën
,
en

voorwerpen in ’tFerfpedfif afgebeelt, en geteeckent op een zelfde diftanci

F O, of oogh-ftant O.
Éét onderfcheyt nu van’t een en’t ander ,

is hier in , dat de zicbt-punt F,

in het onderfl: Tafereel, en volgelijck uyt hetbovenft is, en dat deszitnders

öogh, de trali van het onderft , en een gedeelte der voorwerpen van Loven

ziet, en in het tegendeel die derbovenft van om laagh ,en deCs verhevingh

ïs dusd’oorzaack, dat een wijckende gedeelte der gezeyde Voorwerpen aan

’t oogh, door de bazis e u
,
verholen en verborgen blijft, o is.

Om hoogh ter luchte zijde, wert u ’t vertoogh der voorwerpen, van 'tge-

zevde Tafereel van om hoog,voor ogen geftelt,op dat
J

t zelfde van vooren,

gefijek onderftelt werdt ,
dat het oogh O, des zienders doet, mocht ghezien

werden.
Maarzijtindachtigh, dat mijn mee fte voornemen , waar door ïck ver-

plicht ben geweeft, deze twee Tafereelen ,
en voornamentlijck het bovenft

te vertonen is, om te doen weten
,
het middel van het kleyn model-tarereel

te maken ,
dienftigh om de gebochte en kromme zolderingen

,
topprghe,

zicht -eyudige, of anders haar aan’t oogh vertoonen, en dat zoodanige Ta-

fereelèn gemenelijck hoogh verheven zijn.

Dus merekt gy , dat op zulcke een platte buyte-gedaante een dierge ijcK

hoogh-verhcveTafereel hebbende te verbeelden ,
het met nodig zoude

ziin ,’t en zy , men wilde een kleyn model-tafereel daar van maken
,

0

fchoon dees zicht-punt F, daar buyten waar ,
overmits den middel te vinden

ïs, die zonder daar buyten tegaan, te vinden, in de Platen f 3 > 5 4» 5
' , 5 s

va

mijn eerfte boeck, of’t en ware men geen plaats daar toe konde vinden
, g

•

lijdk in ditbovenfte Tafereel. ...... u «Jouwen
Maar ’t geen, waar op te letten is, gelrjck ick gezeght h b > d

dusdani^h geheve Tafereel hehbende te maken, en by e - P > P>
, r

SST*, men «I moeten tien , hoe veel voeten van taf ooghO^

tot fan de pont F, lijn,’.geen de diftanc aalwezen ;
=Om

«

treta

zijn , ttoo zullen de dry vSlgende Platen

w ant deze plaats is my niet groot genoegh, om daar meer e é



der Perfpeólive op Tafereden.

3 . Plaat.

27

H ier ziet gy om hoogh een plat toppigh Tafereel, lootrecht op de gront-
vlackte a g h i

,
gefWt, dat ao

, de verhevingb van’t oogh mede
daar op is ; o F , de diftanci, en F

,

de zicht-punt
j en dat g h eyndelijck de

geruyte medevlackte is achter het Tafereel gdbc.
Delgelijcks is om laagh in de figuur g d c b , het Tafereel

; O , de ftant
van’t oogh iF, de zicht-punt daar op, en O F, de diftanci tuflchcn ’r gezey-
de oogh O , en Tafereel, en het ganfch onderfcheyt , dezer twee Tafereelen
is alleen in de ftejimgh, en dat, in plaats dat de ziender in het bovenfte op-
gerecht ftaar , hy ao , om laagh uytgeftrcckt lecht, en byaldien gydit
boeckdraayt, zoo dat de lini Eg h 3 , het omlaagh dezer plaat zy

, eelijck
hier tegenwoordigh E V, dan zaldemerckelijcke waare klaarheyt, en
waarheyt van mijn zeggen zigh u daar van vertonen.
Overmits hier dan anders niet en valt te doen

, 'dan een Perfpe&iftrali of
ruyt-werck te konnen maken, op verfcheyde buytegedaanten, platte of ge-
boekte, en kromme Tafereelen : zoo zegh ickdat, om ’er toe te geraken
op de platte, van wat ftants-gelegentheyt zy oock zouden mogen zijn,
d oogh punt op haar zijnde gevonden

, de gezeyde traliën met de lineaal,
ofdra at zullen gehaalt

, ofgeftreept konnen werden
, gelijek de toppighe

Tafereelen.

Merckt dan wel , dat ick verftaa , dat het Tafereel gdcb
, de figuur om

laagh, gelijek een zicht-eyndige, ofop ,
of aan een zolderingh geplaatftis.

Mijn inzicht of voornemen is evenwel niet om de trali die in de geruyte
grontvlackte verheelt is,gh, te halen , dat ’er op de gezeyde gront of ruyt-
werck eenig verheven ontwerp zy ,en by exempel gy daar de reden tot noch
toe niet van gevat hebt, zo o zult gy die hier na konnen begrijpen.

In de volgende plaat, wert u een middel vertoont , om op twee toppi»e
Tafereelen ,’c een op ’t ander , de Perfpcdive traliën , en alle voorwerpen
naa believen te halen.

E 2 4. Plaat.

/
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der Perfpeflive op Taferelen',

5 . Plaat.

li

D Ees Plaat waarfchnwt u alleendijck
, dat indien

,
in plaatzë van, door

de werckelijcke Perfpeótive regel, op de kleyne model-tafereelen de
voorwerpen te maken, gelijck in de voorgaande Plaat

, gy die in ’t verhe-
ven zooaanighhad, als gy dezelve begeerde op u groote verfcheyde Tafe-
reeien te maken, ofwel gemodeleert-, dat’er, zeghick , niet anders en waar
te doen, dan die te plaatzen in een proportïoneerlijck geheve plaats, alwaar

gy die vermeent te vertonen , en dat volgens een zelfde, en oogh-verhe-
vingh

En ftelt vaft by exempel, dat gy de ziender A O , zijt , en zijnde te rugge
getreden, volgens een behoorèlijcke diftanciO F, zoo dat gy met een ooge-
zwier, de hooghte van ’t ontwerp kond: bevatten van F

,
af, tot boven aan

Mjtoe
, en dargy opdeze ftant

, in hetkleyn net ,
en juyft in het kleyn,de

gezeyde figuur naageteeckent, en gekleurt hebt ,
of’t ontwerp met alle ha.

re aanhanghzelen.
Dit zijnde gedaan, zoo haalt op u kleyn Tafereel zulck een kleyne tralï,

als ’t u gelieft, gelijck wederom in de volgende Plaat gezeght zal werden.
Dan zult gy alleen leplaets, of myte-gedaante te bepalen hebben , waar

opgy ’t ontwerp van u kleyn Tafereel in ’t zin hebt af te beelden , ofin zol-
deringh, ofhellend,of verwelft, ofanders 5

nemende de zelfde diftanci O F,
en de vcrhcvingh vau’t oogh AO, en die gelijckmatigh , alfdan op de ge-
zeyde overdragen.
En om dees gelijckmatigheyt (proportie) des te beter aan den gemeenen

Arbeyderte doenverftaan
, zoo zegh ick , dat ,

by aldien gy een groot ont-
werp, gelijck na ’t leven hebt a%ebeelt, zoo moet gy op die plaats , alwaar

gy in het groot te wercken meent , dees diftanciO F van een zelfde groote
nemen, en overdragen.

Is zulcks naa een kleyn ontwerp in het tegendeel ,
zoo moet gy een kley-

ne gelijckmatighde diftanci genomen hebben : en gy moet naa de plaats,

alwaar gy arbeyden wilt, die vergroten.
De volgende Plaat wijft aan net middel, om ’t gezeyde model- tafereel

enhaartrali daarop te maken.

,

S*1

I
!'

- ï il;

'

1*1
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6. Plaat.

H ier hebt.gy een kleyn model-tafereel met figuren , en een gedeelte der

Bouwkunde opgemaackt , wekkers bazisofvan-vooren grontEnV,
gelieven is boven de lini der plano, van ’t ooghZFX; anders, de zicht-eyn-

dige, en gezien op n. voetdiftanci, gelijck de u. verdelingen getekentop

d’interval Z G, aanwijzen , naar believen op de lini der gezeyde plano
,
van

’t ooghZ F X, genomen, volgens ons zelfde praÖijck.

Ick heb op de rechte voet V R ,
H E

, beyde de Perfpe&ive traliën geftelt,

en haar wijekende gefnede ladders « Z, en H Z , om te doen verftaan, dat

men zich van d’eene en d’andre dienen kan, toe het maken der gezeyde mo.

del-taferecl, zulcks een zelfde zaaek zijnde, weet dan dat F , de zicht-funt

is.

En gy merekt daar-en-bovenhier in, dat wanneer men begeert op eenige

buy te- gedaante, of plat-grondigh Tafereel ,
hellende ,

of krom
,
geregeltof

niet, zoo een verroogh af te beelden, dat men na ’t leven voorneemt, dat,

zegh ick, men zich vernoegen moet met het geen , het oogh daar van kan

zien, want yeder is bekent,dat, hoe hoger der Tooneelen vloeren ,
boven ’t

oogh geheven zijn, waar op de (Afteurs) fpeclders, ftaan en gaan, hare rol-

len uytfprccckende , hoe minder z.y die Comedianten zullen zien bonnen,

en meerder dat zy (te weten de fpeelders) geweecken zijn
,
of ruggewaart

getreden, noch langhs hoe minder.

Maar om dat de Safis verlcheyde der T afereelen, gelijck op de welven, en

andere zolderingen,en bogten,hoger geheven dan deze (Thcatren)Toone-

len zijn, zoo moet men dees verbintenis te gemoet komen,’t en zy.men lage

hoogtngendaar op wilde verbeelden ,
en zierzelen , die zoo vcrre-wijckin-

gen niet vereyfehen.

Hier over is my in den zin gekomen ,’t geen in de vorige redeneringen ge-

zechtis, dat men oock op zoodanige buyte-gedaanten van gewonelijebe

Tafereelen vertonen kan , zonder gade te flaan ,
door welckediftanci, en

oogh-hooghte zygemaacktzijngeweeft, of met het gezicht,ofmet regel.

Maar laat ons tot ons vorigh wit geraken , namentlijck dat, hebbende

zulck een kleyn módel-tafereel, gelijck dit, ofeen ander, men een tralidaar

op, ofkleyne voet-maat, van onder den anderen gelijeke ruyten maken zal,

als de ftippelen, welcke gy 'erop ziet
, en oock zoo kleyn als UI. zal belie-

ven, om tegemackelijekeren juyfter , d’ommeringen van uw ontwerpen,

die daar in zijn , te brengen op een gelijck getal van doorzichtkundige tra-

liën, op een gewelf, ofzoodanigh ander Tafereel
,
gelijck gy inde volgende

Plaat gaat zien, die dees zelfde model-tafereel volght
,
op een trah överge-

dragen
;
genomen : op een Cilinder gewelf.

7. Plant-











der Perjpcftive op Taferelen.

7 . Plaat.

B
Egrepen hebbende, gelijck hier na zal gezecht werden , hoe de Perfpec-

_ tive ladder gemaackt werdt, endateenregel-lozebuyre-gedaante, of
tafereel, zoo reft alleen te weten, hoe men op de voorfchreve traliën, dff

plaatZeh van de ftant der ommekringen van d’ontwerpcn, gelijckmatigh op
die del geifeyde model - tafereel vinden zal. • <

, . i ,

Derhalven uyt de voorgaande Plaat van het kfeyn model
, metgelijcke

grote ruyten getraliet , en door dees gewelfde met ongelijcke getittelde
, en

vaneen zelfde getal, als $iie van ’t gezeyde model} zoo oordeelt ,en zietgy

de manier wel, zonder breder vcrklaringh daar over
,om alles met propor-

tie en gelijekvormigheyt te konnen doen , dat is : de gedeelten der gezeyde
voorwerpen, plaats voor plaats, en vierkanten voor vierkanten tc plaatzen.

En even als de fes van-voore voeten,welck zijn op de getittelde van-voo-
rëlinien ab ,c d, e f, g h, i endien’ermeerderwaren,welckeverd.er-

wijekende gingen vkn haar bazis EV,zoo werden die kleynder door de
proportie, die in de platèn 1 1 5 ,

1

16 , is verklaart in mijn eerfte boeck , no-
pende de verminderingh van kleur op zoo een van-vooren, ten opzichte,en

na proportie Van die , de welcke is op de diergelijeke van-vooren , der trali

van hfet kleyft model' tafereel van hier vooren
, het zy van de helft, van het

derde, vanhét vierde, en zóó voort.

Want het is ganfeh zeker
, en gewis, dat, om te maken, dat het gene,

’t welck gctèeckent en g'efehildert zal zijn aan zoo een welfzel , of zolde.»

ringh, hellende naa ’t oogh des zienders , hem fchijne zich te heffen , en op
té réchten ,

en dat loot- recht en toppigh op de rechte voet EQ,P V, zoo
moeten dé delen van ’t ontwerp , die het meeft naa vooren komen, kleynder
zijn ,

en flauwer gekleurt , naa proportie van die, unieke zijn op de londa-
mentéleÈ V.

En vermits, dat de vierkanten of traliën groot op het gezeyde model ma-
kende , die op het groot natuur-tafereel zoo veel groorer zouden zijn ,

en
dat men heel zwaarlijck d’ommeringen der voorwerpen op een gewelf,
juyft, en naa beheoren zoude konnen vinden

; zoo rade ick, dat men de
voornoemde traliën zoo klcyn makte, alsmen die daar toe zal bequaam vin-
den, om door dsc middel alles des te netter , en volmaacktcr uyt te werekesa.

8 • Plaat



), Plaat.

8. Plaat.

F fchoon in ’t eerfte gezien zy,hoe de wijckende ladder moet gefneeden

\_) werden, en daar van eenPedpe&if-trali gemaackt , op een plat toppig

Tafereel, zoo zal ick ’t bier evenwel, om redenen, noch eens verhalen.

Dit Tafereel gcdb, is
,
zoo onderftelt is

,
plat , en haar vier hoecken

recht, de lini der Flano van ’t oogh ZCFX, ofHorizontele, ghehe-

ven boven de bazis van ’tgezeyde Tafereel
jzee

,

dry voet en een half, en

detuflchen-ruymte(diftanci)van des zienders ooghzes ; zoo heb ick de

ziender zittende, en wat kleynder als hy diende te zijn, vertoont, om dat hy

een gedeelte des Tafereels niet bedecken zoude, en mede om beter de di-

ftanci O F te zien.
, , ,, , ... , , „

Merckt dan dat, om de wijckende ladder perlpettivelijck wel te ltrepen

ofte fnijden,in zoo vele voeten alshetu zal gelieven, volgens onze algeme-

ne manier ; gy uw pa/Ter zoo verre allenelijckte openen hebt als gy wilt
, en

deze zelfde'groote , alwaar het u zalluften, opde Horizont- lini, ofde zicht-

eyndige, namentlijck op die der plano van ’t oogh Z C X, te brengen, en by

exempel van de punt Z , zoo menighmaal als de gezeydediftanci voeten

vat, als van Z , in C , en dan die zelfde openingh des paiïèrs noch eens
, of

eene dezer zes grooten op de bazis ge c, als van g ,
in n

,
en van die punt »,

degetittelde,tot de Z halen, en dan volgelijck noch een andere trecken van

de punt g ,
tot die van c ,

de lefte dezer verdelingen , en alwaar zyfnijden

zal de getittelde n Z, halende van-vooren op, evenwijdigh met zijn fon-

damentele gec, en dan van de punt I, een andere rechte die de

getittelde «Z, op de punt q ,
mede doorfnijden zal ; en van de punt i,

een andere van-vooren iqr, halen, en desgelijekshet zelfde doen met
3 ƒ,

en andere van-voorene, naa dat het u nodigh zal zijn.

De naaftvolgende plaat wijft u aan ,
dat zoo een trali te maken m ’t per-

fpedif, op een plat-grondigh Tafereel of zolderingh
,
welcke men begeert,

dat aan ’t oogh des zienders toppigh zich vertone ,
of recht lnoenghop

den Horizont, met deze een het zelfde is.

In de volgende ziet men ,
dat de manier om deze van-vooren , en wijc-

kende ladders op een plat Tafereel, en dathellende ,
het zy naa ’t oog des

zienders te maken, met deze de zelfde is.

A.BoJJe tot dé PraSiljcl£
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Plaat.

Eze vertoont u in ’tperfpe&if de gedaante, en portie vaneenkleyne

xs kamer ,
Galery , of kabinet ,

en dies mede de gront-vlackte, waar de

ziender AO ftaat, dan de twee muren of zijden, ende gront VcgM,
en eyndelijck aijn platte gront ofzolderingh gcdb, waar op men onder-

ftelle ,
datmefi dat venfter, of hoogh-poorte verbeelden wil , die ick fttdle

loot-recht geheven te zijn op de van-vooreti g e c
,
of bazis van de zolda-

rin»h gcdb ,
daar achter.

Hebbendé dan voorgenomen zulck èen perfpecHve trah' te maken op zoo

een Zolder-Tafereel , die zijn uytwerckingh , als hebbe gezeght, vol-

brcn (>Cê

Zoo moetmen voor eerft de plaats bepalen , van waarmen de gezeyde

buyte-gedaante bezien wil ,
anders de ftant van ’toogh , dan dediftanci,

enfteltvaft, óm zulcks te doen, dat de figuur AO loot- recht zy op die

gront-vlackte, ofte zolderingh N MRV.
f

Daar naa hebbende van d’oogh-punt of O, een loot-rechte lint Oef,
opgehaalt

,
tot dat die de zolderingh gcdb, gemoete, gelijck in de'pünc

f, en van f, gezeyt een van-voore réchte Zf X gehaalt, evenwydign

met de van-voore ,
of bazis géc.

.
,

Dan zalmen meten hoe veel voeten de gezeydelim 0 f, bevat
,
en door

dar middel zult gyde wijckende ladder maken ,
gelijck in de voorgaande

plaat uytgeleght isgeweeft : cnzoogydie geftreept ziet ter zijden op dia

zolderingh, als in den (triangel) dry-hoeck g C Z, endejgwZ, en de ze*

delen der diftanci, begrepen in de tuflche-ruymte Z C ,
ende der andere

rechte getittelde , welcke lopen in de punt C.

Dit zijnde gedaan, zoo ftaat u alleen de van-voorene , door de pcrfpeóti-

ve wijckende verdelingen evenwydigh met hare fondamentele van-vooren

vee

,

te halen ,
en door de voeten ,

ofverdelingen dezer van-vooren g ec,

wijckende te trecken tot de zicht-punt ƒ, en dus zultghy uweDoorzicht-

kundige ruyten, of traliën hebben gemaackt, waar gy a»es naa luft , en

believen zult konnen verbeelden ,
volgens en gelijckmatrgbmet hetkleyn

Modeil-tafèreel daar toe gemaackt ende gefchickt.

Ick heb op de trali der gezeyde zolderingh ten naaftenby de gedaante

van de poort , ofvenfter geplaatft ,
volgens de gepunte meetkundige trah ,

cm te doen verftaan , dat hy ,
aldus zijnde gemaackt op de gezeyde zolde-

ringh, aldaar aan het oogh des zienders eveneens zich moe: verwonen', al*

die, dewelcke op de gepunte meetkundige trali gehaalt is.

4

* \

jij
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G Y ziet noch in deze, dat de manier, ofde praftijck om af te beelden, of

te ftrepen 't geen daarin is, niet verfcheelt met die der twee toppige, en

voorgaande Zolder-tafereelen.

Vermits g n4c, devan-voore fondamenteleis, en gb, en cd, de klim*

mende, ofte zijden, en bd

,

den top, en de vier hoecken mede recht
;
datde

getittelde ofgepunte Z/X, de zicht-eyndige lini is
,
en/, dezicht-punt,

enoock dat de tuflche-vvijdte C interval
)
van die punt ƒ, tot de punt O,

ooghdeszienders AO, is de diftanci , ondergeftelt van tien voeten, zoo

dat, gelijck in de 8 . Plaat gezeght , den paflèr geopent hebbende naar belie-

ven
, en de groote tienmaal op de zicht-eynder Z/X, geftelt hebbende,

beginnende van de punt Z, en eyndigende aan C, en dan een der tien gelijo

ke delen om laagh op het Tafereel gebraght
,
als van g

,

in n ,
in een rech-

te van de punt n, gehaalttotZ, en van de punt g, een andere tot die der

diftanci C, en volgelijck van de punt
,
die degezeyde getittelde lini gC,

tot »Z, zal gemaackt hebben, als op de punt o
,
dan moetmcneene van-

voren l,o,p, halen evenwijdig met de fondamentele van-vooren « c

g

, en

Van I, die de voorfz. van-voore I op, maakt op g z ,
noch halen een rechte

getittelde tot de punt C, fnijdende nZ, in de punt q

,

van dewelcke meti

devan.vooren zqm, mede evenwijdigh met gc ,
halenmoet.

En dus altoos het zelfde doen , voor zoo veele van-voorene ,
als gy zult

ie halen hebben , zoo dat zy alle met den anderen evenwijdigh zijn
,
en dan

zultghy de wijckende ladder , en de van-voorenegefneden hebben ;
dan

reft alleenèlijck door de acht voeten ofverdeelingen ,
die op de bazis zijn

van het Tafereel gnc, wijckende te halen aan de zicht-punt ƒ ;
en over-

mits dat, uwe leftegehaalt hebbende, namentlijck cj, overblijven zou-

den detwee (triangels) dry-hoecken Zfg, aanuwrechte, en/Xc,aan

uw lughte zijde, zonder wijckende, ofte ruyten j
zoo neemt waar op de le-

fte van-vooren^ als i o. r s n, de welcke voet het oock zy ,
daar op bevat

,

als die van rx, en brenght die wederzijdts ,
als van r,tot io,en yatu,tot

tf, en haalt rechte door dees punten tot de zicht-punt ƒ , naa de klimmende

cd, en gb

,

en hebbende verlcheyde wijckende te halen, doet dan bet zelf-

de, een meerder getal van van-voorene zijnde gemaackt.
De volgende plaat vertoont het middel om de wijckende ladder op de

Taprofijlen der Tafereelen tó fnijden.

o

II, Plaat

•
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ii. Plaat.

•j N deze Plaat mooght ghy zien
,
datdelini AB, het profijl. vertoont

1 van een grondt-vlackte van het toppigh Tafereel E F M , dat daar recht»

lotigb opis. CG, van een plat- grondige, of zolderingh. CH, vaneen

plat-heiler.de, en CNI, vaneen geboghte, of ront gewelf* eneyndelijk

vertoont de gckromdeüni CRL, een Tafereel
,
wekkers buyte-gedaan-

te roes-^ewijs regel-loos isgebocht, en dat daar-en-boven deliniCD,

die in zevenen is gedtelt, alhier de zijde , of het profijlis van de grondt-

vlackte der profijten van de gezeyde Tafereelen CG,GH, CNI, ende

CK L.

Mijn inzicht is, dat O, punt van’tooghdeszienders AO, enalledeze

profijten der Tafereelen , en grontvlackten
,
mitsgaders alle deze getittel-

de linten, welckevande verdeelingen der voornoemde flanoos tot aan ’t

gezegde oogh O, lopen in een zelfde punt ,
en de getittelde O G H 1 L ,

in een plano ofte fnijdingh aüe moeten begrepen
,
en vtrftaan werden.

Daar-en-boven dat de tuflehe-fnijdingen ,
die deze getittelde wijekende

maken op dees verfcheyde profijten der Tafereelen , de perfpe&ive punten

zijn, d’emen daar op begeert te vinden, en hare ftants-gelegentheden, vol-

gens de ftralinghvan ’t gezicht.

Zoo dar,by aldienmen kondeeen zoo grooce platte buyte-gedaante heb-

ben, als de plaats opwekkemen verbonden is te arbeyden, endejuy-

fie grootte der proftjlen daar van, men dan zoude konnen door dit mid-

del de wijekende ladders daar op halen, om die naaderhant wederom op

het Tafereel te brengen , ’t geen ick verhoope op zijn tijt 5 en plaats aan te

vijzen. ~ r .. t .

En dient wel aangemerekt dat, gelijck de Iini O f F, profijl der plano van

’toogh, evenwijt is metzijngrontvlackteBE A,de$gelijcks O GH IL het

wen moet met, of op de grontvlackte CD; en dat de diftanci van t oogh

O het Tafereel C G, is O G, eene met die van CH,CNI, CKL.de
diks i is O H , 0 1 ,

O L ,
en oock is O f, de diftanci van ’t oogh op het

toppigh Tafereel E/M, en AO haar evenwijdige verhevingh op het zelf-

de Tafereel E/M.
Ick zal dit voor de gene zeggen die niet ganfeh ervai en zijn om naa pro-

portie te wereken , dat, geen genoeghzame gropte plaats heboende, om
te maken het boven -gezeyde, verminderende alle deze linten, oftegroot-

ten op de helft
,
het haar geooegh zal zijn te hebben een de he. ft te kleyn-

der plaats, en wanneer zy zullen overbrengen willen de wijekende ladder

op zijn naturelijeke plaats
,
dat zy ’er dan maar twee dcelen, of perlpeaive

wijekende voeten op hebben te ftellen , in plaatze van een.

F a jt. PUat.
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ix. Plaat.

O M noch andermaal te doen zien
, dat , hoewel een Tafereel op een ia*

dere manier voor het oogh des zienderszy gefteft, als het voorgaan,
de toppigu

, men moet, gelijck is gezeght, alleenelijck wel verftaan,
en begrijpen t geen men doet, en de reden waarom, dan ontdecken de
geelt, end inbeeldingh date lijck, dar’er het onderlcheyt zoo kleyn van
as, dat het niet eens de moeyte verdient ora ’er af te fpreken.

' -Aanmerckt tot een exempel dees plaat , dit boeck omkerende, gelijckgy
hier vooren met de i plaat hebtgedaen

, zqo dat deloot-rechre lini K gL,
u een van-vooren zy

, dan zult gy datelijck zien dat de lini F Ü, de hoogh-
te van denziender daar in vertoont, welckers oogh is O, welcke F O,
en oock het Tafereel gc db, hier recht-fnoerigh zijn op de grpntvlackte,

dat een deel dergezeyde grpntvlackte ondergeftelt te zijn
achter het Tafereel, gerijyt is met 9. vierkanten

5 wijckende, en Pet
6,vun-voorene gelijck met die der öazis des Tafereels ec, en dat daar-
en-boven het interval van de punt ü, oogh des zienders

, totdezicht-
punt ƒ, de diftanci is , waar uyt volght dat de wijckende lini ef, van
het Tafereel kan verdeelt werden , of perfpedtivelijck gefneden, vol-
gens het voorigh middel

, indien men linien haalt door de verdelingen 1, 2.,

3 » S.»
5 >

6
>&G wtlcke zijn op de meetkundige e 4 H , in de zicht-punt O

,

gelijck de 3. u O, die de wijckende e F, fhjjt inde punt n.
Zoo dat , dees wijckende ef3 aldus op het Tafereel hebbende verdeelt,

men door deze fnijdingen alleenelijck rechte te halen heeft, en die onder
den anderen evenwijdigh, en met haar van-vooren fondamentele g ec, ge*
hjckde pq } rs, t u, en andere j envolgelijck door de verdeelingen op de
gezeyde van-vooren g ec

, rechte wijckende te halpn aan de zicht-punt ƒ;
dus zult ghy op dit Tafereel de vierkanten, ofperfpeftive traliën van de
Geometrifche, die op de gront-vlackte zijn , hebben gemaackt.

Hier naa, wel verftaande ’c boeck in zijn eerfte geftafte hebbende ghe-
braght, zoo dat de rechte F uw van-vooren zy, zoo zult gy anders geen
onderfcheyt vinden , als daf(.fdjoon dat het Tafereel zy ondergeftelt zon-
deringh

, of plat-grondigh te zijn ) A in deze ftellingh de voeten zijn des
zanders A O, op een andere gront-vlackte

, of zolderingh geftelt , ende
dat de hooghce des zienders minder is, dan die van F O, die gy hier boven
ziet, en dat het oogh O, van ftant niet en is verandert

,
en dat OF is de

q.iftanci, om het kleyn Moddrtafcreel te maken , en F» haar zieht-punt.
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13 . Plaat.

|
N deze ziet gy, dat er geen onderfcheyt is

, op een plat hellend Tafereel1 de van-vooren, en wijckende ladders te halen dan op de vo Sdc ’

Mijn geyoelen dan, zonder meer zeggens
, is dat

, uyt het zien der voorgaande exempelen, en harer merckletteren gy hierkondr J

S5e““
in8h™ hct TAt'd - - SïSSSfdSSssStSS:

***t*iw f.«ürecnteiotign is op die van A Ji , dat zijn portie e H , in 1 ?. verdeelt reweten gel.jcke delen, het jrofijlder rnytingh
, ofvan het voorweïpof wc!van de grom- viackte

,
gelijck gezeght is , darde getittelde line Of dSevenwijdigh1 mede is, dar de cnffche-ruymte (interval) van de punt O totde punt ƒ> dedüianci is van het oogh des zienders op het Tafereel enAOde verhcymgh van ’t genoemde oogh rechtlotigh op delini A B HndSnoch omkerende, gelijck hier voren, zóodatdï

Iini BFeH, ofjte ÏJ* ij uws van-yorenzy
,
en de getittelde F O de

ziender, en hetlnterv al de gront- viackte
, en OF, dezicht-eynder zoozoude al het ondericheyt hier in heftaan

, namentlijck, het overhellen desTafereel s, en in de ftant en verhevingh van het oogh des zienderS A O
Zilt ïndachtigh, dar de twee naaft-voorgaande platen, en de volgende totgeen ander inzicht zi,n voorgerteltgeweeft

, alsom u tedoen wftendlt-
nien de wyckende ladder kan fnij'den, door ’t middel der profïjlen altiit on-derftellende achter het Tafereel

, gelijck in deze plaat, de rechte toppige oflootrechte eH in een gelijck getal
,
van gelijcke delen verdeelt

, als ly opuw kleyn ModeJ-Taferee 1 gemaackte traliën ofvierkanten hebt , en hak/van de verdelingen dezer getittelde lootreebte linien , op de zicht-punt van

zelfd/nitn^
dUS ZU ? r

Y dellI
l!

1 fnlJclen > die met alle d’andere in ’t

TafSeelsT^*’
“ reehtfh°engh °P de van- voore leydingh, ofbaz.s des

De volgende, vertoont een doorzichtkundige trali , op een rondt gewelf
gemaackt, alwaar gy gaat zien , dat

, alswanneer de zicht-punt in haar be-
grip

, noch op een zelfde plano niet kan getroffen werden
, en daar buyten

is, men alsdan zijn toevlucht tot een ander middel moet nemen, om ’er de

1

1

14 , Pla/ff.
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14., Plaat.

H Et onderfcheyt omdcesperfpeftive trali op deze buyte-gcdaante
,
of

jl i Tafereel te halen ,
tufïchen die van der voorene ,

en is anders niet als

dat de (_ vorm, form )
gedaante van deze eenszintsgebocht , en plat in een

^Ddtnien »ehaak door de verdeelingen van de bazis des Tafereels , of de

van-voore fundamentele - e c, aan de zicht punt ƒ, wijekende genaamt,

moeten den bocht van 'c ?ezeyde gewelf volgen, en dat kanvolgelijckmet

het xeglet, naa den regel niet gefchieden, maar wel de vanvoorene pq,

rs, tu, en volgende.
, , , , r

Daarkonnen verlcheyde zoorten van getochte buyte-geaaanten, ofan-

ders werden gcmoet, alwaar het zelfde ,
wegens hare regel- loosheden

niet kan gefchieden ;
derhalven dient een ander middel gefchaft, en r zelf-

de algemeen ,
wekkers weynigh van my hier gezeght ,

de kundige zal ken-

nen de wc-<h wijzen totd’andere gemoetingen ,
verwachtende namaals de

plaats, waar ick alles duydelijck zal verklaren, en wytlopiger uytleggen.

1

Willende dan ,
door ’t middel der dry voorhene platen , op dufdamgheen

sewelfeen wijekende ladder halen.
f r

* Merekt eerftelijck het profijl van deze twede kleyne figuur, die perfpedti-

veliick als wijekende op de groote zich flaande vertoont, om die roet zoo

vele linien niette bemorffen^ beek u dan in, dat, heobende een bu) te-

sedaante of platte plaats van volkome grootte, om erin t groot profijl

h
er { op te ftrepen , een gedeelte van haar gewelf, en van haar rechte voet

e f/ en vervolgens den ftant vanhetoogh O, des zienders, en een iim ge-

recht eh, recht-fnoerrigh, volgens die voet bt ,
en dat dezelve ware ver-

deelt in zoo veel gelijeke delen , als gy vierkanten of traliën hadt ,
te weten

wijekende, om te vertoonen op dat gewelf, halende van alle hare verdelin-

gen rechte linien tot op de punt van’t oogh O
,
zy zouden dan het profijl

ti oefneden, of verdeelt hebben perfpeftivelijck van het genoemd gewelf,

welcke delen aldus op het gezeyde profijl overgebracht, alwaar gy arbeyden

. moet, zoo zoud’er alleen door dees verdelingen van-voorene tehalenzijn

op de’bazis van uw Tafereel ,
ditzijnde gedaan

; , ,

Zult gy daar de wijekende op halen
,
gehjck g m nf, 1 */ƒ

, f
1

f
nde

,

re >

van welcke maar twee behoeven gehaalt te zijn, om ’er volgehjck alle d an-

dC
Hebbenï dan gehecht aan de zicht-punt ƒ, en aan de twee verdelingen

van dc bazis des Tafereels gec, twee dradekens
,
yeder recht-hnngb,als

z f, en if, alsdan een licht, kaars oflamp ,
oftoortsaan het oogh-punt o,,

teftelr , of, op welcke plaats hetzoude mogen zijn ,
op de recht-lotige Hm

O f dan zullen u die twee dradekens hare (chaduwen verlenen op het »e-

zeyde gewelf, gelijck gmnf}
en i *./ƒ. De volgende plaat zal het ovengh

verklaren.

j f
. Plaat.
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33

T? met deze , dat ghy Iifet prófijl g L M , van dit gewelfgefne.
d den hebt ,

ofde wijckende exf , door't voor-gemelde middel der ola
ten 1 1, 1 2, u, 1 4, en yolgelijck met het reglet , of een gekrijt koordeken
van-vooren recht gehaalt p q , r s , t u

, en andere evenwijdig mer A*
van voren fondamentele £ e e.

0 c

Gy zult uw van-vooren , of bazis des Tafereels
, in een geliick getal van

voeten hebbende verdeelt, niet anders te doen hebben, dan wikkende li
nien door deze verdelingen, tot aan de zicht-punt ƒ , te halen

J

Hecht hiertoe twee dradekens als vooren
, ofyet anders dat niet en wi,V

ke, aan tweedezet verdeehngen, als /ƒ, ltrahghgereckt, enrech li-nigh
j fte lende daar naa eemgh licht op een welcke kant het óock zv van

de genetelde lmi , en die lootrecht oef, dan zullen de twee eezevde koor
dekens gf,if, de twee fchaduwen, op wijckende bochten tprtf
ilkf, maken , die gy alzoo zinlijck op het voornoemd gewelf halen nf
ftreepen zult,gelijckgezechtis.

0 *

Anders, aan uw luchte zijde, twee draatkenshebbende «ehecht mfuf
en andere juyft en net, op wat plaats van degetittelde Iootrechte linio/f
het mochte zijn, en zoo voorts gedurigh die koordekens ofdraadekens de
lijckdie van Oi, O j , x 4 , o 5 ,

y b , en andere, totdat zy het gewelf
raken , en op een zelfde tijt

, de wijckende dradekens kqflen zonder dat
eemgeharer, de rechte verliezen, dan zult gy door dit middel zooveel
punten teeckenen op ’tgenoemt gewelf, als het u zal believen

, en «ezachté
wijckende geboekte linien, door deze punten, daarop halen

0

Hetzelfde kan oock gefchieden al loerende , en fcheel-oogende altiit in
het zelfde plano Oyexfn, naar maten, dat een ander pfrzoon meteen
ftoexken,de zijden, of plaatzen voelt, die van de gezeyde wijckende drade-
kens bedeckt werden, van tgenoemt gewelf, aan uw ooghQ.
En om d 'andere wijckende, op zoo een bayte-gedaante te halen, als de

<,7, 8, 9, en andere, zoo neemt alleen de van-voore voeten
, in d’eene ofd andere dezer triangels, of wijckende bochten bevat, en fteltdie, zoovaackhetuzal nodigh zijn, op yedef van-vooren van zijn aanreex, als in devan-vooren g t , tot 1, 6

s p/,tot h ; rn, tot 8

,

tot k 9 , enaï

SïïkSs e

e„
d
rr de

.

ze ver
f

dd^env

»

8 » »

»

haa,r een
wijckende 6 7 8 f, en dus zal n perfpedive trah gemaackt zijn, en vaardighom erop te teeckenen

, d’ontwerpen vanbet kleyn Model-Tafercel, vol-„ens haar kieyne, ofgelijcke (geometrilche) meetkundige trali.

16. Plaat
,
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1 6. Plaat .

T Otnoch toe ,
hebben wy geen van-vooren noch wijckende ladder ge-

haalt, dan op Taferelen, alwaar de zicht-punt in was, ter bewafingh der

voorgaande plaat , alwaar onderftelt hebbende de wijckende ladder gefhe.

den, door ’t middel der profijls van de gront-vlackte ,
en van een wijckende,

zoo heb ick dat verfchaft , om de van-vooren ,
en wijckende

, op’t voor-

noemd gewelfte halen.

Maar nu is het zake, te weten, de gezeyde wijckende te inijden, door onze

algemene manier ,
om volgelijck de van-vooren , en te zamen alle te halen

op allerley zoorten van buyte-gedaanten , waar de zicht-punt ƒ, haar niec

oemoet , ofte daar in niet te vinden is
,

gelijck in deze Plaat , alwaar dees

zicht-punt in het overhellend Tafereel gedb, rietgevonden werf

Hebbende dus op een zoodanigh Tafereel , de perfpeóhve trali te halen,

waar van nu gchandelc wert ,
en de plaats des zienders A O , bepaalt , en

dan van de punt O , een lini opgetrocken, toppigh , of lootrecht , tot die

een welck lichaam het oock zy , of een buyte- gedaante gemoete, welcke

bem ftut, dan zal de gemoete punt ƒ, de zicht-punt zijn, om deesgroote

perfpe&ivetrali te maken, en de getittelde Of, dediftanci.

dopende nu het kleyn Model-Tafereel , F is haer zicht punt, en OF,

haardiftanci, en daar dient wel op gelet, omhet een voor t ander niette

Dit zijnde, zult gy begrijpen ,
dat , by aldien ’er dry dradekerisrechtli-

rïigh van de zicht-punt ƒ, af gehecht waren ,
aan de twee uyterfte oor-

dcn« cn aan ’t midden van de bazis desTafereels >
gelijck g f > cfy

dat gy een kaars, gelijck in de platen 14 , 15, verklaart is, op wat paats

het oock mocht zijn, van de diftanci Óf, alwaar gy door het over- ijd-

gluuren , of koordekens op ’t gezeyde hellend Tafereel geftreept had ,

•wijckende getittelde grf, emf,csf. . r , , .

En dat gy daar-en-boven , de 9. verdelingen der wijckende ladder had

gekregen, getekent op het koordeken ef, gy zoudt; er dan oock door du

middel, haar doorzichtkundige plaats, op de getittelde e m, gevonden heb-

ben, gelijck de volgende Plaat zal aanwijzen.^ .... ,

Oock zult gy weten dat , om zoodanige wijckende linten SfJ’ *

ben, op een plat ofvlack Tafereel,men alleen een punt daar op vinden moet,

gelijck «> door ’t middel van hetdradeken O « ,
die de draat £ f,

vlijmt, en door de punten gu> de rechte gur. halen, die «verhaat op

dradeken gf} en defgelijeks met d’andere.

( 7, VlaaU •









A. Bojje tot de Vra5ti}c\

iS. Plaat.

O Vergebracht zijnde op het dradeken ef, boven-figuur het getal der wij-

kende gedeelten
,
of voeten ,

zoo hebt ghy hier twee ofdrie middelen

om die op u hellend Tafereel gc db , te halen.

Hebbende geregen ofgefchickt aan de zijden der vcrdeelingen , van de

rechte lini ef, kleyne ballekens van waffche , en dan een lichte kaars ghe«

fielt juyft op de plaats der zicht -punt O. Dus zullen de fchaduwen dezer

ballekens, en die van het draatken ef, haar gaan plaatzen op het gezeyde

Tafereel, als op de punten i, *, 3>4> 5 j 6, 7, gelijck de rechte getitteldeOi,

O t,0 3, 04, en andere u aanwijzen.
Het tweede middel is : zijnde twee menfehen , wekker eene zijn oogh

hadde op de punt O ,
en dat gluurde , en op zijde zagh , of de geen die hera

rnet een ftocksken ,
of yet anders fcharp-puntighzoeckinghdoet, ofdie

hem, zegh ick, te rechte wijlt de plaats op het Tafereel , die yeder balleken

voor zijn oogh Ichuyl hout, en die aldustekenen.

Het lelie middel is met koordekens ,
gelijck in de 15- Plaat verklaart is,

om de wijekende op een gewelfte ftrepen ; maar nu moeten de waffe-balle-

kens wegh-genomen werden, op dat het koordeken , datmen altijt zal ge-

leyden van de zicht-punt O, rechtliniigh tot aan de buyte- gedaante des ta-

fereels nader rake , of kullè de verdelingen met int getekent op de lini of

dradeken e f, om haar dies te netter op ’t gezeyde Tafereel , te mereken.

D’onderfte figuur vertoont u een krom-gebocht gewelf, gc db, haar dl*

flanci OF, om haar wijekende ladder te maken ef. •

En noch de diftanci OF, en de zicht-punt F, om de van-vooren en wij-

kende ladders te maken , van het kleyn Model-tafereel, en daar door haar

ontwerpen. _ „
Dees figuur wijlt mede aan, hoe door deze dradekens O r, O 1,0 3,0 4,

en andere recht-liniigh tot aan het gewelflopende, en rakende yeder der

verdelingen * of mereken van de lini ef, zonder aan eenige van allen haar

rechte punt te doen verliezen ,
ghy zult alsdan op ’t gezeyde gewelfde ge-

bochte wijekende e, 1, 2, 3,4, 5,6, 7, f, géhaalt hebben,
twelk mede door

andere middelen van hier boven gefchieden kan.
,

Dees wijekende e 7 mf, de figuren van om-hoogh zijnde gedaan e 1f,
en

hare verdeelingen ,
zoo hebt ghy alleenelijck door deze verdelingen rechte

van-voorene te halen, evenwijdigh met de bazis desTafereels gec-, dit

zoo zijnde, zal uwe perfpeótive trali gemaackt zijn,en vaardtgh om er vier-

kant by vierkant op te tekenen , ’t geen zal zijn onder de vierkanten ,
ot

kleyne voet van uw Model-tafereel, gelijck ghy zien kont in de platen 6,

7, 9, en in de 1 4, dc trali op , ofaan ’t gewelf.



G Y moet weten , dit het geftreepte in de bove-figuur van deze plaat het
zelfde is als in de voorgaande, behoudens dat ick’er een perfpe&ive

profijl byhebbe gedaan van een gewelf gpbz, cn ckdx, achter het plat
hellend Tafereel gcdbf, en dat ick hier dehooghte des zienders O, ver-
korteom de kleynte der plaat, en oock twee draatkens, want eene é/,is
tegenwoordigh genoegh , die ick hier ftrangh gcreckt onderftei le , en loot-
recht op de bazis des Tafereels ge c, en valt aan de punten e, en ƒ, gehecht.

Dit zijnde, zoo zalmen zich moeten voorzien hebben van een platte ge*
lijcke plaats,welckers grootte het interval dezerlini,ofkoordeken £ƒ,koomt
te bevatten , by aldien men die niet in het kleyn wilde brengen, want alsdan
moet men (exa&er) juyfter-aardigh en net in het wercken zijn.

Om dan dees grootte, of interval ef, op deze gelijcke vlacke plaats te
fhijden

,
gelijrk in dees plaat en figuur omlaagh.

Haalt met het reglet , of lineaal een rechte_ E V, en daar op een andere
rechte FC, alwaar ’t u luft , die’er rechtlotigh op zy; overbrenght dan
opdeze F C, de grootte recht op het netft van het dradeken e ƒ, gelijck van
F, in C, en haalt door dees punt C, delini ZCX, evcnwijdigh met EV;
en ziet om hoogh, als dat gedaan is, en telt hoe veel voeten en gedeelten’cr
zijn op de getittelde Of.
Opent dan u pafièr zoo verre ’t u gevalt , en brenght 8. malen zijn geoo-

pende grootte op de linï Z. C X
,
beginnende aan de punt C, en aan EI, eyn-

digende ,
dan die openingh despaflers bewarende , ofvan welcke het oock

zy der acht delen van ’t genoemd interval ,
brenght die over op de vanvo -

ren EV, als van F, op », haalt alsdan van de punt «, een rechte tot de
punt C, en dan van de punt C , een andere rechte tot aan de punt H

, haalt

noch een andere rechte getittelde iH, en haaltwederom de van-vooren

3, 4, en zoo met d’andere
,

gelijck in de platen 8, en io. wijtlopiger is ghe-

zeght geweeft, en dat op verfcheyde manieren in mijn eerfte boeck.

Dan zult ghy anders niet hebben te doen , dan de wijckende delen, welcke

zijn op delini FC, over te brengen op het dradeken ef recht gefpannen,

en die met int, ofyet anders te'mercken.

Ziet de verdere vcrklaringb in de volgende plaat.

G ti.PUdt
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A. Bojje tot de Vrafti]c\

10. QldAt. .

F fchoondees figuur niet befehaduwt zy , gy ziet ,
hoop ick

,
oren-

O Ll dathv de verbeelding is eener gedeelte van een gewelfde drempel,

endat de rechte voeten van ’t gezeyde welfzel ,
inwijkende zijn

,
gelijdc

CC
Da/daamen^we^ de^er Hn^en^ofdraden S c db hief gefpannen zijn,

omVen'Tafereel grootte op ’t gezeyde gewelfte vmden ,
En de perfpeft.ve

wfickende gevonde verdeelingen ,
gelijck als voren ,

en overgebracht op de

draatef En mede de van^oreiinien ,
of draden oq,rp, «», opdees

weckende verddingen gefpannen ,
en gehecht aan de klimmer. gb}Cd,

en
Omnu alle^ez^vamvoore h'nie'n f e*n andere op, of tegen zoo een ge-

wdfite ftrepen 'moet men als voren een Hch. de

Ö&Si ende kromde-

fitteldtstnq, *, voorde
27éïi7e 'tmlf5e mïken op zdek een gewelf,

Dit exempel dan van konnen lellen

komt over een met net geen ick

waar ’t nodigh, op een rotze.
vanhet gedeelte dezes ge-

Reft u te doen weten wat de reente
Jpi;; rvEetbinnenft van een

welfsj die zich
,toren, ’t geen het zelfde is als de hier van te

j ^ Tafereel

Ick onderftel dan, dat, F5
pcheen gezien van zoo een diftanci

wilde maken, datplat, en t pp B
, /’nditie Ivoorwaarde zijn om

O b, en d’oogh-heffingh AO ,
dit zoude^

c°n^ie^°«r

kt cud
J

evcr.

hetkleyn Modell-tafereel te maken ,
hei.

welck
^^ £ ^

deelt in ruyten ,
ofkleyne meetkl™

- evenyele delen , als die van ’t ge-

of yetdiergeiijcks,
|
e^*^ls

|VTndoor‘tlichtopdepom Ó, geitel!,

HG,envan-voorenBC,D-H,b sj,uiuu
Hradekens aan hetpnek-

of anders door het gluuren meteen gh,^ ^ uw welgeval-

uc ,s dergewelven,

ofte wiegh, een leggende toren

zl. Phrnt'
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19 - Plaat

.

D E plaitom hoogh vin dees figuur verheelt een muur die toppigh is en.een mwijckendeWek maakt, en die om laagh een uytthrineende
Vallende daar op.een plat , en toppigh tafereel verbeelden Siick-vornughin t groot, gelijck het Model m’t kleyn , moet aanoemerck widendat, hoewel dees hoecken dus in , en uytwijckende4 , dTmnShSingezien moeten werden loot-recht on ,

v n°cn “ Ier

plaatftis, ofte het prick ftocksken AO.
’ u aartie zienderghc-

Eni overmits de diftanci van het kleyn Model-tafereel tot zoodanige Tafoeelen, en zijn oogh-hevmgh is om'hoogh O F, en om aaïh O ffeJlhevingh van toogh AO, en darmen op die diftancien en heling van Voogh met dencken moet, dan om het Modell-tafereel te msli u , ,

C

z,inde getralieE , ofin gelijtkc vierkanten verdedrjzoclzafmen alleenTo^gens deftant, offtelhngh van een diergelijcke groote trali Ju.
zeyde buyte-gedaante geftelt

, de fchad^w'daarC hebben ’te vinde^

E V £ to
“ VerZi

TÏ’T b““ " “ S'« lini

f .

aes 1 arereels verdeelt zy m zes geliicke delen of voeten
hoecken des muurs, of de klimmers van het Tafereel E z en v7wmede z.jn

,
gel** Erd«, en T,/<X> 'er <ESr tel VMddhJS

op ae verueiingen z, 3,4, 5 , o, alsdan zult gy een gelieve meetkmvWJLtelktJ?“h'”;™ord»B«eï<ldbu;re-gedaa„i
j e„ om dieop

te ha en, zoo fielt maar een lichtende kaars op d’oogh-puntO en defchaduwen die dees trali van dradekens zal geven op de gezegde hoeckenzullen de perfpettive traliën zijn, die van noden is.

P g y wecken

,

Het zelve kont gy met koorden , en oogh-gluuringh doenNuishetop zukkegelijeke, platte, toppife buyfe-oedaanten nietno

i?he\Te?moch?
UtSke

b
m
f
tkund

'Se traliën, die het kleyn mo-aeineopen mocht
, tuflehen haar en het oogh O , een daar d’eene on ,1™andere is genoegh, voor al wanneer de hoecken A T E A T v wederziits

©dXSSe.tb
n
nde eC1

?

2ij

f g£ftrceP c
’ geleek bllfiguTrom

5

iaa n, door t middel van twee draatkens O p b , en O a c r^rhW-
ge hebbende gehaalt door de twee punten b c, zoo zalmen daaron moeten

dienders dan de vcrdeïngh ,, „Traan de „oefdesZorsV e„
P
SkfvTnd, et„

aeingen 4 5 , d, 7, en dat doorgaans, tot aan hetonderfi van de muur aJLzalmen epheven moeten de loot-rechte gemeelde.
* dan

G z

v -fa*

.

29. Plant »
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4er PerfpeSiive op Tafereelen. 45

2i. Plaat.

i s~\ Y ziet hïer in de figuur om-hoogh éen bnyte-gedaante afs van een gere-

v7 gelde tooren, en om-laagh een geregelde in zijn omme-draay, maar rc-

gel-loos in zijn löot.

Wildet gy op diergelijeke buyte-gedaanten
,

als voren gezeght is , een
Tafereel vertonen, en zichtbare ontwerpen

,
zoo dat E V ,

figuur van om-
laagh

,
en van om-hoogh, verftaan vvierden, de bazïs van ’t gezeyde Tafereel

* te zijn, zoo hoefde gy maar een trali, als voor henen , ofeen gedeelte daar

van te maken, recbtlotigh op dezelvige (.bazes) gronden.

De zes rechte getittelde figuur van om hoogh, enom-laagh, die van de

punt A, voet deszienders AO, door-de verdeelingen lopen der gezeyde
bazes E V ,

tot aan de voeten der gemelde toorens
, 'als op depunten 7, 8 ,

9,10, n, wijzen aan
,
dat om’er defchaduwen op te halen, ofplaatzens

derklimmende van de trali daar voor geftelt , dat ’er maar rechte onder den
anderen lootrechte op te halen zijn van punten

,
gelijck de 70, 8e, 3 £ 3

9t , 10*, ii

Om nu op haar de van-voorene te ftreepen, ofhalen , en noch andere, in-

dien men zich van ’t licht op de punt O, niet dienen wil
;
dan moet men

verfchcyde punten zien te vinden, eerftelijck die , waardedradekensvan
de trali E c d V ,

haar kruyflen, in d’onderfte figuur , als op de zijden E p y,

tih, en andere op de gezeyde linien genomen
,
gelijck in de voorgaande

Plaat.

Het isgenoegh op zoodanige buyte-gedaanten te hebben voor yeder loot-

rechte lini, als 7, o
,
onderfte figuur , de ruymte m n ,

welcke is die van de
punt O , koomt lopen door de punten p q ,

geven dat interval m n , en
brengen, het zoo dickmaals van npden is op de gezeyde lini 7, o

,
als van n-,

in o, en dus met de ih, voor de loot-rechte getittelde 8 e, En desge-

lijcks van d’andere, die tufichen de van-voore draatkens begrepen zijn p r,

qs , en dus zult gy op de gezeyde buyte- gedaante uw Perfpedtive trali ge-

maackt hebben, om ’er de getekende voorwerpen op te vertonen , en die op
' uw Model-Tafereel gefchildert zijn, en mede Meetkundighlijck getralit, als

die met een gelijck getal inochherzeghu dat Of, is de diftarici van ’t ge-

zeyde Model-Tafereel ,
AO, haar oogh-hefSngh, en dienvolgens ƒ, haar

zichtpunt.
_ .

,

De tooren om hogh effen zijnde , en gelijck, en dat aan alle zijden , zoo

moet men voor de gezeyde trali de helft alleen ’er van maken ,
gelijck met

de voorhenehoecken.
_

Wat aangaat de fchuyne toppige Tafereelen , moet een yeder zien uyt de

figuren dergezeyde hoecken van de Plaat 10. dat het een zelfde zaackis 3

overmits hare zijden zoodanige Tafereelen zijn,

Q i; a:* 'PUat.



A. Bojfe tot de Praèïijc\

22 . Blaat.

Datde manier om in het Perfpefiif, een ofverfcheyde ontwerpen

te vertoonen 5 van om laagh om hoogh , en van om hoogh om

laagh gezien , %icht-eyndige (Horiqontele') genoemty het £elf-

de is om ’er een toppige mede te maken .

W Anneer men op een doorzichtkundige trali , op een grontvlackte ge:

maackt ontwerpen vertoont, rechtlotige of hellende op 't gezeyde

plano, min ofmecr dichte by de bazisvan een toppigh Tafereel, dan vint

men door ’t middel van de gezeyde bazis , en van de Perfpedive wijekendé

Fondementele ,
terluchte , en rechte zijde de plaatze van haar dóórzicht-

kundige planoos ,
mitsgaders hare vèrhevingh boven en onder de genoem-

pe grontvlackte.

Quam het te paffe dat men moeft vertonen , in ,
ofop zoodamgh toppigh

Tafereel, gelijck hier een Iootrechte muur , 9. voet van haar bazis af E V,

en dat op de gezeyde muur, de voot'werpen A, B, C,D ,daarlootrechtaan

gehecht waren , ofanders ,
gelijck als een nagel

,
fpijeker of yet diergelijeks

tegeneen muu», en oock haar fchaduwen afpalen ;
die een weynighin de

pradijck geoeffent zijn, zullen zulcks niet zwaar achten, nochmoeyelijck

bevinden.
_

Daar.zijn’er evenwel dien het ongemackelijck valt ,
als men het naar

voorftelt, ontwerpen te vertoonen,om van om laagh om hoogh, ofvanora

hoogh om laagh zichteyndigh gezien te werden.
_

Om dan te doen zien dat het de pradijck niet en is, te verdaan, menende

dat ’er tuffehen ’t een en ’t ander onderfcheyt zy

;

Zoo rade ick, dat men de Perfpedive trali F m V , bedecke, en verberge,

ziende de plaat alwaar dees ontwerpen van om hoogh om laagh, en van om

laaoh om hoogh gijn , zoo dat de ttralingh van uw oogh lootrecht dale, of

klimme op de punt F , en is ’t van om hoogh om laagh, merekt aan, dat de

buyte-gedaante, alwaar d’ontwerpen A,B, C,D, geftelt zijn, is gelijck

als een Hof,’of platte plaats, ofby aldien van om laagh om hoogh ,
dat het

een platte zolderingh is, alwaar zy aangehecht zijn
,
en oordeelt dan, of er

in ’t een of ’t ander der praftijekeenigh onderfcheyt is.

Defgelijcks kanmen zich inbeelden
,
zonder de gezeyde gront-vlackte te

bergen, op de Perfpedive trali , die aanziende op wat voor een manier men

begeert, te weten, de voorgezeyde ontwerpen, zijnde een muur of buyte-

gedaante ,
welcke datelijck zicht-eyndigh aan het ooghkan vertoont wer«

«ten.
. ,

Doch de volgende Plaat zal voltrecken, naar ick mene, en waar maKen

’t geen ick gezeght hebbe, ofgy mogelijck niet alles te recht hadde gevat.

Z3. Plaat.
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der Perfpeétive op Tafereelen
, ^

23. Plaat.

r.Ck hebbe den zïender AO, geengrooter diftanci konnen geven , on»
i gemackehjck donderftelde ontwerpen met een ooge-zwier te konnen
vatten, die voor hem op, en aan een muur gehecht zijn

, om de kleynte van
de plaat.

Nuvonnift, en ziet gy zeker wederom, dat een perzoon, als de ziende*
A O , welcke voorwerpen ziende aldus gehecht in een muur , ofbuyte-ge-
daante, ofvenfteren, ofholle gaten daar op

, die de zelve altijt als toppfoh
zoude aanmereken, inzicht op die grqnt-vlackte,waar hy op ftaat, hebben-
de , dat by aldien hy 'er het Pérïpeétifvan zoude ftellen

, hy ’t zelfdeniet
anders dan toppigh zou.de konnen begrijpen. •

Keert doch dit boeck derhalven een weynigh om , zoo dat de Iootrecbte
ET, u, gelijck tegenwoordigh de E V , de van voorenzy

j en beek n
dan in, dat het oogh O , haar ftant in de lucht heeft , en dat hy de gezeyde
voorwerpen A B C D G

,
van om- hoogh om-laagh ziet

, en dat aldus haar
ftants-gelegentheyt niet veranderende, zy ’er altoos ’t zelfde gevoelen af
hebben zal v’t zelfde noch die beziende van om-laaghnaar om-hoogh, dit
boeck noch anders.kerende

, zoo dat de lini VMij, u van-vooren zv , als
daareven ET, 'en E V.

1

Oordeelt naa dit bewijs , ofick geen reden heb te zeggen, dat men, om
zulcks op een platte horizontelevlacke-gronttedoen

, van pra&ijck niet
behoeftte veranderen, noch daar , het enzy men hegeere een kleyn Mo-
del-Tafereel af te maken , maar wel op, gebochte , en volle overhangende
gewelven, en die geregelt of regel- loos, om uyt te wereken

, dat zy aan het
oogh zicht-eyndigh fchijnen geplaatft te zijn.

T wijffelt hier noch eenigh raenlch, hy ziet ’t geen in mijn boeck daar van
gefchreven ftaat.

Laat ons door de figuur doen zien’t geen gezechtis
, nopende de veran-

deringh en het draayeu vin den oogh-appel, fchilderende op het geheve.

"5 •

14. PUtt.



A. Poffe tot de Prdfiijc\

24. Plaat.

O
zen.

M dces figuur recht in tc zien
,
moet gy dit boeck zoodanigh dmyefj

dat de bazis N X , u van-voore zy ,
en even als de letteren u aanwij-

U.

Gy ziet’er de lini AO, hooghte des zienders lootrecht gezet opde

grontvlackte A H N QJP ,
en het Tafereel g c db , en dat de getitteldeli-

nien A^H, AF CL, Öbr, OdsV, die dit Tafereel g c db, omvatten;

mitfgaders, alles dat het oogh O, kan zien in deze ftellingh, aan d’andere

zijde ,
ofte dwars daar door ,

by aldien het een dun glas , of yet doorluch*

tighswaar.
,

.

Maar mijn ïnzight ïs alleen u te doen verftaan de reden der evenwijdige

fnijdingen op het Tafereel, wegens de fterckingh offiaamvingh van de

kleuren der lichamen, ofvoorwerpen dus van-vooren, en wijekende gezien.

Merckt dan dat de kleynte van deze plaat my heeft gedwongen ,
dry pla-

noos lnijdingen allenelijck levertonen, aan d’andere zijde des Taferccls,

tellende het Tafereel voor eene.

De tweede fnijdingh is Hlsr , en de derde NMV CL, en dat de twee

tuflehe-ruymten fff ,
yeder gelijck in de diftanci O/, van toegh des

zienders O. ,, , , ,, . ,,

Nu is in mijn eerfte verhandelinghgezefcht ,
dat ,

hebbende een kleur op

het genoemde Tafereel gc db

,

te verbeelden ,
d’eerlte fnijdingh, hetzy

bruynofre klaar, men die op zijn fterckft maken moet, zonder eenige ver-

mengingh van de kleur desluchts , of andere ,
gelijck gedaan moet werden,

om diergelijeke kleuren op de voorwerpen te vertonen , die ingebeeit zijn,

wijekende, ofachter het Tafereel te wezen, of fnijdingh, vermits daar lucht

gevonden wert in de fpaci van de ftralingh, ofdiftanci Of, van toogh

des zienders op het Tafereel.

Maar hebbende zoodanige voorwerpen gekleurt ,
te verbeelden tuUchen

de fpacien die onderftelt zijn tuflehen de fnijding en fff ,
dan moet er die

vermengingh geleideden, door ’t middel aat in njijneer'.e oec is

klaart, en in dit tegenwoordige, doch in het eerfte veel wijtlopiger.

Ick zal hier allenelijck zeggen ,
dat, by aldien men zulck een kkur op ds

fnijdingh Hl sr, moeft hellen, dan zoude men die moeten üaaawen,

navenbant de vrye, klaar ofte.bruyn , zijnde op de eerfte fnijding s

zrte ul rif» T» een kleur eener min of* wen «R
kend ofdrayend ontwerp te vertonen, dan zal men die aanJ

««de
1

der genoemde voorwerpen , en 111 haar tuffehenheden ,
hoe y »

lichamen, of voorwerpen oock wijekende zijn ,flaauwcu meer als een nier

gelijcke, zijnde op een van*vooren onrwerp.

4J . PlMt'

' - %
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der Perfpe&ive op Taferelen.

a?. Plaat.

B
Ove-figuür : wanneer het oogh O , met een zwier een platte gekleurde
buyte-gedaante beziet,welcke van-vooren voor haar gcftclt is, en recht

fnoerigh op de grontvlackte
; dan moet het ’t gevoelen van alle haar ftra-

Jen, de welcke op degezeyde buyte-gedaante flaan, veel ftereker hebben
van de punt F, af als van de O 1 , 0 $ , en andere.
Doch of ’tooghzulck gevoelen fchoonontfanght

, daarom moet men
niet befluyten, dat men zodanigh op platte, en toppige Tafèreelen verflaau-
wen moet de gekleurde delen der voorwerpen, die ineen van-voore fnij-

dingh komen. Maar in het tegendeel dient men die van een fterekte te ma-
ken in haare ganfche ftreeck.

En hebbende
, tot bewijs , tegenwoordigh vaft geftelt

, dat de twee plar-
tebuyte-gedaanteu , bove-figuur, twee even fterek gekleurde Tafereelen
in haar ftreeck zijn , dan zal ’er de ziender ü , het zelfde gevoelen als hiec
voren van hebben ; dus kan men zeggen , dat dees verminderingh van
kleur zoo wel gefchiet door het ooghO, in het Tafereel, als van haar in hec
naturel , ofgeheve.
Maar wanneer daar op een plat Tafereel platte buyte-gedaanten verheelt’"

moeten werden, en andere gekleurde voorwerpen ,
die haar min ofmeer

van-vooren, of wijekende aan het oogh vertonen
, danmoetmen 'er de

kleur min ofmeer van flaauwen
, ofte ftereken.

Bygelijckeniszy hierover gezeght dat, in een bal, ofte kogel geftuwr,
en voortgedreven,wertmin ofmeerregel-rechttegens een platte buyte-ge-
daante, dezelve zal meerder krachts tonen , dan ofdiefchuyns gedreven
waar tegen zoo een platte buyte-gedaante, of draayende, of dat de zelve
daar affchampe , en daar van glye.

Aldus zal, figuur om-laagh , het oogh O, ftereker gevoelen hebben vat*
de kleur der punt F, vermits dees kogel of ftraal waterpas , en lootrechc
dat deel der buyte-gedaante treft, en van-vooren, ftereker dan van de ftraalO r, die dees buyte-gedaante fchuyns , en van op zijde raakt, en noch mi»
van de ftraal O ».

En of al fchoon de kleur van de punt m, in het naturel aan het oo°h O.'
fiaauwer diende te (chijnen,dan van een diergelijeke op de p unt r, zoo moe-
tennochtans harekleuren even krachtigh wezen, oindaczy beydein een
inijdingh zijn.
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26. Plaat.

D E reden hier boven verhaalt
,
wegens de verminderlngh ,

offlaauwing
van kleur der van- vooren gezien buyte -gedaanten , ofontwerpen , e»

dat onderfcheydelijck van de min of meer wijckende, bepaalt die der draai,

ende van ofin wat een zin zy oock zijn.

Indien by exempel het ooghin de bove-figuur de macht haude van ver-

fcheyde ballen uyt te werpen op een rondt ontwerp,als B, dan zou de recht-

gewurpe meer krachts konnen doen tegen de kloot B, en die van On, O t

O r, die van affchampen
, hebben daar ganfch geen indringingh op.

Dus kan men zeggen , dat het oo^h meerder gevoelens zal hebben van

de punt B, ennaa proportie minder van de O t, O u, O x , eii dies te meer-

der van de draayende , en afglyende delen ,
o» ermits het gezicht daar niet

op hecht , als op de n, s, r.
,

Gaan wy dan mede tot de benede-figuuf, aangaande namentlijck, dat

de fchilders, en noch de meelt geachte, niet genoeghde flaaowingh van

de feieur dezer draayende ontwerpen ftercken, die naa ’t le ven afbeeldende.

Ick ftelle vaft , dathetoogh O, zonder veranderingh van appel
,
noch

derwaarts noch herwaarts zwierende,geftelt zy om dit ront ontwerp te be-

zien, endatdeftraal aO lootrecht de a, van dit hooft gemoette-, en ware

dan uyt dit genoemd oogh verfcheyde ftralen gefchoten, gelijck als inde

bove-figuur, wekker eenige de delen daar van quamen t’onttnoe en , en

zulcks in eentoppigeofloot-rechtefnijdingh, als die van a, en van een

zelde kleur , dan dienden die partyen mede van een fterekte op het Tafe-

reel te zijn gemaakt , namentlijck als zijnde van-vooren.
,

Maar hier leyt het meeft aangelegen, te weten: byaldien ghyeeneder

twee ogen p , ofq, in plaats van dat van O, had geftelt ,
zonder hare zichti-

ge ftralen pb, of q c, te veranderen,, dat als dan noch ’t een ,
noch het an-

der de kleur van ’t deel a, zoofterek, ofvan zoo een fterekte zoude zien,

gelijek het oog O, en dat zy meerder gevoelen van de meerder geweke de-

len zoude konnen hebben , ofvan de wiekende of draayende , dan van de

naafte,naa dat’er de fcraalmin ofte meer opviel.

Nopende
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N opende mijn eerfte Bneck, en de twee voorverhaalde Platen
, vind

ick my verbonden re zeggen , dat, hebbende met fneedige Meefter*

in de Meetkunde ovcr leght, wegens hare grondige kenniflèn
, dat

zegge ick,zy my hebben verwittighr, en te kennen gegeven,een nod'gh on.
derfcheyt ,

wanneer het zake is, van dt fterck te van twee ongelijcke gewee-
ke voorwerpen , en de rakingen daarop over een te brengen.

Hetgeen ickdns gaa verkiar n aan de geene, die eenighzints Meetkun-
dige zijn: by akbeneen diaphane Pyrami'd ten midden van zijn hooghte,
waardoor gefheden meteen plano rechtlotigh op zijn gront ( bazis

")
dan

zal dat fnijdend plano een figuur verbeelden ,
gelijck als die van de bazis

des l’yramids, en die figuur zal het vierde deel van dees bazis zijn ; Maar
yeder linider kleyne figuur de helft van d’overeenkomendelini des Bazis.

lndienmen dan een Hooft licht ftelt op den top van de Pyramid ,
zoo zal

de zelfde ordre van (tralen dees twee evenwijdige buyte-gedaanten , d’eene

naa d’andere verlichten
5
vermits nu in de verft-geweke een zelfde graat

of kracht van licht-gevingh
, uyt dezelfde ftraien gefproten

,
vier-malen

meerder uytgefireckt is, dan in de naafte, die maar een vierde van d’andere

is
,
gelijck u y ven gezeght hebben ;

derhalven voight
,
dat in yeder deel

(portie
)
van de verft geweke de verlichting vier-mar 1 flaauwer zal zijn,dan

die eener geliicke poi tie van de naafte ; doch offehoon met kracht de ver-

lichtingh riet moet aengemerekt werden , dan alleen op buyte-gedaanten 5

willen wy die evenw el inzien op d’overeen-kojnende linien van dees twee
evenwijdige buyte ged aanten van onze lichtende , ofverlichte Pyramid,
zoo zullen vy befluyten

, dat de verlichtingh opdelinien van de verft-ge-

weecke buyte gedaante twee-maal flaauw er is , dan op de linien der naalte,

overmits in de zelve verlichtingh twee-maal verder ftreckt, want de linien

Van de groute zijn dubbel
,
der overeen-komende van de kleyne.

Dit zal ick hier naa door een ervarentheyt verzekeren; het zelfde is oock
waar wegens a’andere hoedanigheden van’t verlicht lichaam, als van haar

warmte
, en amiere.

Onderfteilende nu . dat de zichtingh , ofgezicht, gelijck de verlichtingh

gefchiet, en dat de ftraien uyt d’ontvverpen komen, welcke hiervoor
nieuwe hooft -lichten aanghenomen werden. Ick helle ganlch naa dat

gevoelen, indien wy het oogh in plaats van het Hooft-lichtopdentopder

Pyramid ftellen
, waar wy even van gefproocken hebben ; en zullen met

een zelfde zegh-reden befluyten , dat yle portie van de verft-geweke buy-

re-gedaante vier-mdtd minder gevoels aan ’t oogh geeft van fterekte, dan

een gelijeke portie van de naafte. Maarzoomcn dees buyte-gedaanten aan-

merekt, als zijnde aan et ngefchickt met natuurkundige (
phyfiogno’mi-

fchej en zichtbare linien
,
volgens onze oéfteningh , zoo zalmen altoos op

een uyt komen; want oflcboon in ons exempel de linien der dubbele diftan-

ci twee-maal langer z jn dan haar overeen komende met d’eerftejde breed-

ten evenwel der zelvige mede dubbel zijnde met die van d’andere ,
zoo zul-

len deze linien kleyne buyte-gedaanten zijn
,
en harer verfte aan de naafte

,

inzints de vierkanten van haare diftancien; met welcke reden diehaarer

zichtbare fterekten wederzijts over-een-komenzti\kn.

H i Heb-
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Hebbende in mijn eerft , en in ditboeck afgepaalt de rakingen , en kleu-

ren der van-vore 'inien ,
als der Meetkundige linien , zoo heb ick my van

de diftancien gedient, en van de reden der zelve > ofvan de van-yoore voe-

ren ,
makende de tweede van-vooren twee-maal fiaauwer , dan de eerfte,

de derde dry-maal , de vierde vier-maal , en zoo voorts.

Maar in de redeneringh die de 27. Plaat volght, voor de Befchouwige

X Theoretici
")
zullen wy ons met de vierkanten der diftancien behelpen

,

om dat’er van zichtbare punten zal gehandelt werden , welcke, gelijckals

de Phyfifche punten , alle kleype buyte-gedaanten zijn
,
die onder ’t begrip

der zinnen vallen.
#

*

d’Ervarentheyt vanmy op de verlichtingh , oflicht-gevingh gemaakt,

5* ; dat, hebbende een lamp met vier van-voore-pitten, en eene maar van

de zelve aangefteken , elck even ver van deq|anderen, en op een zelfde

van-voore lini : En dan een Boeckgenomen van zulcke letters gemaakt als

dit ; en my altijt wijekende van ’t gezeydelicht ,
tot dat mijn oogen

, daar

dichte o-enoegh op ziende, in de middel-graat waren van de voornoemde

letters niet meer te konnen lezen ;
daar naa noch zijnde geweken recht-li-

iiiigh van de plaats waar ick ftont in gelijke diftanci met die van ’t genoem-

de licht, zoo dat deze twee portien, of intervallen van ’t licht met d’ eerfte

gelijck warep ;
alsdan noch een ander pit aangefteken , om te zien

,
of dit

dubbel licht zoude machtig zijn, my in dees laatfte plaats onderlcheydelijc-

Iter konnen doen zien ,
als ick in d’eerfte niet had kopnen doen, zelf niet in

de darde : maar die alle vier aangefteken hebbende,toen kregen mijn oogen

’t zelfde gevoel van mijn twede wijking,al? zy ’t van d’eerfte hadden gehad.

Die
#

’t zelfde willen doen, moeten wel letten, dat ,
wanneer dees mid-

denplaats gevonden is ,
alwaar men de letteren niet meer lezen kan

,
noch

denettigheyt vap’t gezicht dnderfcheyden ,
men alsdan de oogen fluytcn

moet voor een kleyne tijt , en die dan weder openen en zien ,
en van ftonts

aan op de tweede plaats gaan, en die weder toedoen, offchoon’ermaar

twee lichten waren , en kort daar aan wederom openen, en dus zalmen

mereken, dat deze twee nochte dry lichten niet krachtigh genoegh zijn,

en dat ’er het vierde by zal moeten wezen-, de vier eyndtlijck aangefteken

'zijnde, fluyt wederom uw oogen , en bedt u recht in de zoorte
,
en hoeda-

nigheyt van ’t gezicht op d’eerfte plaats dan zult gy, die opende het zelf-

de°gevoel van ontfangen ,
gelijck ick gezeght hebbe.

Daar is een zwarigheyt om de fterekten der kleuren te gelijken, wantwy

die niet halven konnen ,
noch in dryen ofte vieren verdelen; derhaiven zal,

in de pra<ftijck,de gene,die d’abelheyt heeft,om onze gezeyde proportieiite

naderen ,
en zoo wy noch wegens de rakingen , en kleuren zeggen zullen

,

beft-uytvallen , en naafi: aan de waarheyt komen.

Ick aan de Hr. Defargues te Lions hebbende gefchreven,wiert van geno-

dight, over deze verlichtingh, en zichtingh, op eenige plaats van dit boeck

te verhandelen’! geen volght.

Wat aangaat dé praffijet^ vanfterek
., enflaaaw,

dat hy zijn reden hetjtgt-

kadt,die te grontvefien op de veeerzijdtfche over-een-kpmingen zijner dijtanem

off/an-voore voeten , en niet op haar vierkanten 3 en hechtigheden ,
als andert

ooek, reden hebbende, mede doen hpnnen.

47 , Pleet-
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Ij. Plaat.

Z Y, tot meerder verklaringh, in dc volgende plaat geftelt een Piramü

van lichtende ofzichtige ftraien AB, in d’eerfte figuur van dees n%

Plaat, ofeen ordre van evenwijdige ftraien in de i. Het is merekelijekdar

haar plano, wekkers profijl is CD, die zich minder tchuyns op zijde ver-

toont aan de ftraien AB, zal ’er meer van ontfaiigen , en meerder verlicht

zijn, of ftereker gezien, als een ander gelijck Piano, wekkers profijl is C E

;

en dat mede de kromme , of gedochte buyte-gedaante C G , zal ftereker

gezien zijn, en verlicht dan de gelijeke kromme G F ,
dicfchuynder is dan

d’eerfte C G,

Tot de befeboutvige.

Om de reden van van de verlichtingh , ofgezicht te hebben, en te krijgen

op verfcheyde vlacke, of gebochte buyte-gedaanten .laat de ftraien inde

piguer $ . zijn A B , AD, A E ,
komende van ’t oogh , of van t verlichte

lichaam A, op een bepaalde diftand, dan zullen de ftereken van het ge-

zicht, of van de verlichtingh op de punten B, D, F, der vlackte, ofplanoos

buyte-gedaanten B G, D H , F I ,
ongelijck zijn om twee redenen d eene

om d’ongelijckheyt dezer ftraien AB, AD, AF; en de twede ,
om haar

yerLtheyde overhelljngen op deze buyte-gedaanten. Maackt de ponten m
deze ftraien A B ,

C D , E F , onderliogh gelijck, en van de punten A, C, L,

haalt op yeder dezer Planoos de rechtlotige A G ,
C K ,

EI, die den linus

der hellende hoecken zullen zijn ,
A B G ,

CDH, E F I

,

van yeder de-

zer ftraien op deze Planoos om d’ongelijckheyts'Vjile der ftraien.

Het gezicht of verlichtingh van de punt B , is tot die van de punt _D»

wederzijts overeenkomende, gelijck het vierkant van de ftraal AD ism

het vierkant van dn ftraal AB.
_

Daar-en-boven is ’t gezicht , of verlichtingh yan de zelfde punt B, op

het plano B G , om der fchuynte wil, tot die van de punt D ,
op het pla-

no D H ,
mede om de fchuynte, gelijck AG, is tot C H

,
dernalven oog-

merek nemende zoo op d’ongelijekheyt der ftraien A B ,
als op naai over-

hellingen op de planos BG,DH, zoo is de fterkte der zichting,of der vei -

lichtingh van de punt B, tot die vandepunp D, in de reden met de reden

overeenkomende van het vierkant van AD, tot het vierkant van A 3, en

van de reden des finus A G, tot aan den fiuus C H.
,

In de figuur 4 .’t oogh, of’p verlichte lichaam A ,
zijnde mede in een ge-

paalde diftanci , de ftraien A B , A D , A F, gemoetende de gebochte buyte-

gedaante in de punten B, D,F ; van deze punten afhaalt planoos 3 G, ü ,

F I , die elck dees gebochte buyte-gedaanre treften B D F, en wer<-i.t dan a *

vorenjde fterekte van het gezicht, ofverlichtingh van depunt B, is dan tot

die van de punt D, naar reden-zin gefchickt , volgens de reden van c vier-

kant van de ftraal A D, tot het vierkant van de ftraal A B ,
eivvan de nou

AG, tot den finus CH, en desgehjeks van andere zichtbare punten,

welcke portien ofte gèdeelten der buyte-gedaanten zijn.

Of de ftraien nu fchoon op de bocht der zijde van den bol m dees 4-- n-
1 guur
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gemfke,ii^ te oordeelen
, dtthetaude

hoe<-k des hols, ie zelfde zaak is
:en dat w v mede in tal-linien niet ftellen de

kracht, die van de weerfchijnmgen (.reflexien) koomt
, ofte de flaauwi».

hevt door de voehre dampen nevelen, of ftof veroarzaackt, of van andere
lichamen, welcke door de lucht zweven ,-men moet evenwel gewaarfchuwt
op zijn hoede zijn, dat het gebeuren kan , dat wy alle d’oorzaken niet kon.
ren weten, die het licht ofhet gezicht ftereken, ofte flaaowen, en hy aldien
men ehalven ae diftanci en uhuy te3een ander nieuw ontdeckem wekkers
rede men wete» dac men die reden aan de twee voorgaand 1 zal moeten voe*
gen , welcke uyt de verre-wijekingh en fchuynte voorkomen, eneenevan
die dry fchicken

, die de waarachtige reden zal zijn van de verlichtingh , of
gezicht op deze ontwerpen.

In deze figuuren ?, en 4. zoo de ftralen AD.AB, gelijck hellen op de
planoos BG) D H , zoo fluyt men licht dat de fterekte der verlichtingh,
of gezigt van de punt B,flaat op die van de punt D,gelijck het vierkant van
de ftraai A D , op dat van de ftraal A B

5
want de twee hellende (finas)

hoeckmaten geven, en maken een reden van gelijekheyt
j maar was het

vierkant der ftraal A D , in ’t vierkant van de ftraal A B, gelijck de hellen-

de finus van de ftraal HD, inde finus is van de ftraal AB; dat is, gelijck

C H j tot A G , de gefchickte der twee voorzeyde redenen, zoude een reden
^an gelijekheyt zijn

, en derhalven ’t gezicht
, en verlichtingh der ponten

B,D, op de buyte-gedaanten B G,DH
, mede gelijck, dediftancivan

d’eene verzien zijnde door de fchuynte van d’andere. Dus, gelijck d’onge-
lijekheyt der vierkanten van de ftralen AB, AD, AF, die van ’t gezicht

of verlichtingh vertoont,om de verrew ijckinghs-halven der punten B, D,F,
tot aan het oogh , of het lichtende , of verlichte lichaam A, toe

;
desge-

Iijcksd’ongelijckheyt dezer lootrechte, oflinus AG, CH, EI, tekent

die der zichtige verlichtingh komende van de fchuynte der ftralen op de

buyte-gedaanten, daar dees punten zijn geftelt.

Maar in de vijfde figuur, indien de lichtende ofverlichte ftralen AB,C D,

E F , onder den anderen evei 1 wijdigh zijn
,
gelijck die van de Zon, die nien

daar voor hout, om de groote diftanci tuffehen hem en de aarde, yeder ge-

moetende de vlacke buyte-gedanten BG, DH, F I , op de punten B, D,

F j dan is het wis, dat, by aldien men haare diftancien tot de Zontoe allee-

nelijekaanmerekt , de verlichtingh daar van niet onglijckzijn zal, over-

mits deze diftancien, of ftralen onder den anderen gelijck zijn, alson-

eyndighgefchat, gelijck AB, CD, EF. Des zal d’onghelijckheyt der

verlichtingh van deze punten B , D , F , alleenelijck komen vandever-

fcheydefchnynte van yeder dezer ftralen AB,CD,EF,op elck de-

zer planoos. Derhalven zijn de fterekten der verlichtingh van yeder de-

zer punten B , D , F ,
onder , ofmet den anderen , gelijck de hellende finus

A G
, C

H

, El.
Waar het oogh machtigh van een onbepaalde diftanci te zien ,

gelijck

men dat in het Orthographifch (.ftant-tekeningh-Jontwerpvaft ftelt , dan

zouden de zichtbare ftralen AB, CD, EF, evenwijdigh zijn, en de ge-

zicht-fterckten der punten B , D , F , op de planoos B G ,
DH, F I

,

zouden onder den anderen zijnals die der verlichtingh, dat is: gelijck dees

hellende finus AG , CH, EI,
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In de Kefte figuur , indien de evenwijdige ftralen A B , CD, E F ,

een

gebochte buyte-gedaante ontmoeten , wekkers op-zjde is B,D,F, heb-

bende gehaalt van dees punten der planoos B G » D H ,
F I , die de bocht

B,D, F, inde zelfde punten raken, en de gelijeke portien BA, Dl ,
FE,

genomen, 8cc. als voren ; dan zullende fterekten der gezicht
, of verlich-

tingh eyndeloos tot op de punten B , D , F
,
onder den anderen zijn ,

gelijck A G ,
C H , ÉI, welcke de hellende (finus) hoeckmaten zijn van

de ftralen op dees planoos rakende.

Al wat hier gezeght is
,
hebben wy inde Schouwkunde aangewezen, en

bewezen, nopende de verlichtingh,;ofte het gezicht, zoo van de vlacke ,als

van de gebochte buyte-gedaante.

In deze zelfde figuuren 5 ,en t * indien de ftralen AB, CD, gelijcke-

lijck bellen op de vlacke buyte-gedaanten B G, DH
;
zoo befluyt men dat

defterckenderverlichtingh, of eyndeloze zichtingh tot de punten B, D>

gelijck zijn, want in dit geval zijn de hellende hceckmaten gelijck.
&

Hier uyt kan men volkomen verftaan , ’t geen in mijn eerfte boeck isge-

zechtgeweeft, dat een wijekende of neerftortende in’t draayen, overeen-

koomt met een verre-wijekende, om dat d'eene , en U’andere de fterekten

van 't gezicht, en verlichtingh verminderen.

n:
Uvoor de'Dooriicht-hinde (Pcrfpefiif) zy het oogh in de zevende fi-

guur A, in een bepaalde diftanci van het Tafereel BC, en van cm
Meetkundige plano Dh, de zichtige, ofzichtbare ftralen AfF, AgG,
de Meetkundige punten FG, in het plano DE, d’over-een-komende

punten f, g, in het Tafereel BC ; zy eerftelijck DE, een van-voore

plano, dat is :evenwijdigh met het Tafereel BC, volgens de 5. figuur van

deze plaat /t gevoel van de punt F, gezien van de diftanci AF, in het

plano DE, is tot het gevoel van een diergelijeke punt f, gezien vande

kleyne diftanci Af, in het Tafereel, wederzijdts gelijck de kleyne ftraal,

en zijn vierkant Af, is tot het vierkant van de groote ftraal AF, w ant

de planoos BC, DE, evenwijdigh zijnde ,
zoo zulen de hellingen der

ftralen AF, Af, op deze planoos gelijck zijn. Om dan te maken dat een

punt ƒ, in het Tafereel
,
gezien van de kleyne diftanci AF, hetzelfde

gevoel aan het oogh geve, als de meetkundige punt F, in ’t van-voore pla-

no D E
,
gezien van de groote diftanci AF, zoo moet men de rakingh,

en kleur van de (geometrifche
-

)
Meetkundige punt ƒ , verminderen, tot dat

hydus geflaauwt tot zijn rakingh ,of kleur der meetkunde zy
,

gelijck het

vierkant van de kleyne ftraal Af, is tot het vierkant van de groote ftraal

AF ; en dus zullen wy de rakingh en kleur hebben van de (perfpedive)

doorzicht-kundige punt ƒ, in het Tafereel B C.

Het zelfde gefchiede met alle d’andere punten van plano DE. Zoo het

plano DE, het Tafereel is , en plano BC, het Geometrifch tuflehen ’t

oogh, en dit Tafereel is
,
punt perfpeftif F, zoodanigh zijnde gtfterckt,

dat hy tot zijn meetkundige ƒ, zy, gelijck het vierkant van de groote di-

ftanci AF, is tot het vierkant vande kleyn A ƒ; alsdan zullen de t*ee

punten F, en ƒ, het zelfde gevoel aan het oogh geven.

Waren het Tafereel, eo ’t Geometrikh in een plano vereent a dan var
4iC

J
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de rakingen, en kleuren. Je zelfde in het meetkundige , en op het Tafereel;

en daar en zoude niet te veranderen zijn.

Het zal gefchieden in dees evenwijdighe planoos DE, BC, dat alle

hare PetfpeéHve punten f,g,h-, even fterck zullen gemekt, en gekleurt

zijn, want de ftralen A F
,
A G ,

zijn naa proportie in ƒ, en g , door d'e-

venwijdige planoos verdeelt. ... . cr , . .

Zy ten tweeden een meetkundig plano wijckende, of Ichuyn D E, dat is:

nietevenwijdigh met het Tafereel BC ;
danis het gevoel van depunt F,-

van de groote diftanci A F, in dees fchuyne vlackte (plano') gezien DE,

tot het gevoel van een diergelijcke over een komende punt ƒ, gezien van

de kleyne diftanci Af, in het plano des Tafereels BC, meengefchickte

zin met den zin van het vierkant der kleyne ftraal Af, tot het vierkant

van dc oroote AF, en in den zin, ofreden van de finus der hellingen, of

hoeckmaat van de ftraal AF ,op het plano D E , tot de hellende finus der

ftraal Af, op het Tafereel BC.
. ... . . _

Om dan te maken dat een punt ƒ, gezien van de kleyne diftanci A F,

in het Tafereel, aan het oog A,het zelfde gevoel geve, als zijn meetkundige

punt F, gezien van de groote diftanci A F ,
in het Geometrifche Plano D E,

moet men de rakingh, en meetkundige kleur van de punt ƒ, verminderen,

zoo dat die aldus geflaauwt zijnde tot zijn rakingh en Geometrifche kleur

zy, in den gefchickten zin en reden ,
daar van wy even gefproocken heb-

ben dan zalmen de rakingh en kleur van de perfpeftive punt ƒ, hebben in

het Tafereel B C ,
en zoo van d’andere punten gelijck % h:

Nu overmits de planoos BC, DE, niet evenwijdigh zijn, zoo zijn nae.

de de ftralen A F, A G ,
niet altijt proportionelijck gefneden door hetTafe-

reel in de punten fg, en de hellingen dezer ftraalen op dees planoos , zijn

meeftendeel ongelijkbaar uyt volgt dat de rakingen en kleuren der perfpec-

tive punten f,g, by naa altijt oock ongelijck zijn en verlcheyden, noch-

tans zijn zy te metgelijck, als die der perfpeftive punten /,A, welcker

meetkundige F, H - in een rechte hm FH, zijn, evenwijdigh in het Ta-

fereel B ct want fh , de gemene fnijdingh van het Tafereel BC ,
en

van het p\ano A F H
,

is evenwijdigh met F H ,
dies de ftralen At, AH

zijn proportionnelijck gefneden inde punten f, h ; en dasis.Aj, vierkant,

tot AF, vierkant, gelijck Ah, vierkant, tot AH, vierkant. Ende

hoeckmaat daar-en-boven, ofde finus der hellingen van de ftraal AF op

de wijckende vlackte, of plano DE, is tot de hoeckmaat van de kleyne

ftraal Af, op het Tafereel BC, gelijck de hellende finus van degroo.

te ftraal AH, op het zelfde plano D E, is tot de hellende finus van de

kleyne ftraal Ah, op het Tafereel B C, ’t geen de meetkundige genoegh-

zaam bekent is
,
derhalven zijn wederzijdes de gefchickte redenen gelijck,

om dat de fchickende gelijck zijn , waar uyt wy zullen befluyten als in de

evenwijdige planoos , of de vari-voorene , dat de rakingen orkleurender

perfpe&ive punten fh ,
onderlingh gelijck zijn,

Zy , evndelijck een kromme gebochte buyre-gedaante ,
welcker protij

is I F L in dezelve z. figuur, een zichtige ftraal daar op AF, diegemoe-

tendein depunt F, zijn overeenkomende ƒ, in het Tafereel BC; haalt

een plano DFE, dat de gebochte X F L ,
rake in dees punt F, en vindt

dan, alsevengezechtis, inhetTafcreel BC ? de rakingh,en kleur van de
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perfpe&ive punt ƒ, als of zijn Geometrifche F, ware in dees plano'ra-

kende D F E ,
dit zal de rakingh , en kleur zijn van de perfpe&ive punt ƒ*'

welcker Geometrifche F, in dees kromme, ofgebochte buyte-gedaante

1 F L, is ; dus zalmen de rakingen, en kleuren van d’andere punten I L van
de gebochte vinden , door ’t middel der planoos, rakende deze gebochte in

deze zelfde punten.

Tot befluyt is het gewis en blijekelijek , dat in het perfpectif de rakingen,

en kleuren der wijekende , en neerftortende
,
draayende met een verre-wij-

kende overeen moeten komen , vermits dees wijekende planoos , of die de-

ze bochten raken, mede neerftortende fchuynten maken , waar uyt de min-
deringh of meerderingh neerftortende van hare hellende finus, o f hoeck-
maten volght.

Maar in het Orthographigh , offtant-tekeningh-kundigh ontwerp wert
vaftgeftelt, dathetoogh op eenoneyndige diftancivan het Tafereel, en
ontwerpen geweken is, dat de rakingen en kleuren der zichtbare punten
niet verfcheyden zijn , dan om de verfcheyde fchuynte der ftralen op de

wijekende ofdraayende planoos, want d’oneyndige diftancien zijnde ge-

lijck gefchat , de fterekte alsdan van een punt , in het plano des Tafereel*

is, tot die van zijn Geometrifche overeenkomende punt,gelijck van de hel-

lende finus, ofhoeckmaat van de zelfde zichtbare ftraal op het Tafereel is

tot de hellende finus van de zelve,zichtbare ftraal op het Geometrifch pla-

no, alwaar de voorgefteldepunt isy om derhalven te maken dat d’eene, en

d’andere punt het zelfde gevoel aan het oogh geven ,
zoo moet men die der

ftant-tekenkundige Tafereel ftereken , ofte flaauwen , zoo dat hy in zijn.

Geometrifch zy, gelijck de finus der hellingh van de ftraal op het Geome -

trifch plano , tot denfinus dér hellingh van de zelfde ftraal op ’t Tafereel is.
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i8. Plaat,

Oj) de voorgewende vernünderingh derfiguren, wanneer hoogh

verheven gijn , en op het peggen van eenige , dat alle Innen een

boogh maken 9 en dat men die derhalven al^oo op het Tafereel

vertonen moet .

O P dees voorgewende, en ingebeelde verminderingh indehooghte,
zoo merekt in dees plaat

,
hctboeckhebbendegekeert,-zoodat CM,

a8.de van-voore fondamentele zy , E O, de ziender lootrecht op de gront-

vlackte E g G Y C , en O , zijn oogh-punt ;
vermits de platte buyte-gedaan-

ce Al R S N het Tafereel is , voorde ziender geftelt van-vooren , en mede
loot-recht op de gezeyde gront- vlackte.

Ziet noch het ontwerp ADCH, verheven op de gront-vlackse achter

het Tafereel , en daar mede evenwydigh.
_Uyt het volgende moet gy vatten , dat ,

halende ftralen , of rechte li-

lden van yeder punt des ontwerps af tot de punt O, oogh des zienders onder

andere verfcheyde delen daar op
,
als i, i, 3, 4 , t, <5 > 7, H, dees linien zou-

den op het Tafereel een zelfde getal van gelijeke delen getekent hebben

,

ïnderdaat kleynder als die van’t ontwerp, om de diftanci tuflchen’t oogh,

en het Tafereel , entulfchen dat zelve , en het ontwerp.
En hoewel ’er in het ontwerp maar 7. loot-rechte delen zijn, bet eene

Op het ander , zoo zegge ickdat ,
alwaar ’er een eyndeloos getal , het zelf-

de altijt gebeuren zonde, volgens deze ftellingh van ontwerp, oogh en Ta-

fereel. Het is een en ’t zelfde met de verdeelingen der van-voren C F G D,

ontwerp, rechte gehaalt zijnde aan de punt E , voet des zienders , want zy

zullen de bazis dés Tafereels M S ,
fnijden in de punten cfigd, ingelijc-

ke delen , en zoo volgelijck van het hecht-louter deel des ontwerps A D H,

dus van-vooren door haar breedte gezien.

Ick ontrufte my, tot befluyt, niet of alle linien een ofgeen boogh maken,

boven al wanneer hc t zake is een ofte verfcheyde ontwerpen in het peripe-

étif te vertonen ,
en of zy, het leven ofnaturel ziende, zoodanigh aan t

oogh gelijeken
, ick ben dan mede verwondert , dat zy’t zelfde mede naa

proportie op het Tafereel zullen doen. . .

Om dees proportie te meerder doen vatten, zoo heb ick de zelfde let-

ters en cijfers op het ontwerp
,
als hecht -gegleden geftelt, langhs deze Senj'

telde ftralen , en op het Tafereel gefchickt, ter behoudenis, dat de gezeyde

letters hooft-letters zullen zijn , en Italiaanfche op het Tafereel.

tj. Plaat
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29. Plaat.

D ie, 100 gexeght is , niet grondig onze manier hebben gevat tot de pra-
écijckd.cr perlpedlif , en voornemen ribhe-gewelven te vertonen, of

Kloofter-welven, &c. moeten gedachtigh zijn
, dat ick in mijn eerfte boeck

5
t middel verfc'naft hebbe daar op een boogli-poort te ftellen, en alsdan ron-
ten of pedpeólive cirkels op verfcheyde zin te maken, en dat de gezeyde
gewelven gemeenelijck maar tv/ee Arkadhche , of boogh-poprten zijn ,

4ie den anderen overkruyffen , en daar-en-boven dat degene, die een ge
heele rondte kan maken , oock v/el een halve maken zal.

Gy gaat nu indit, en in het volgende exempel zien , dat , hebbende de
hooghte van twee rechte voeten , of zijden van eene dezer arkaden gevon-
den MN, OP, totaanhet lof zieraac- plaats N, en P, en de rechte ge-
tittelde gchaalc , ofde koorde des booghs NQP, om de bocht N 4H5 P,
temaken, moetgy een rechte getittelde ophalen NR, en eene PS, ye-
derlootrecht boven zijn rechte voet

,
perlpedtivelijck van de hooghte

, die

het gehevenfte van uw bqogh, gewelf, of arkade behoorde te hebben ; dan
hebbendede rechte getittelde RS. gehaalt, en het midden-perlpeéiif der
gezeyde linien gevonden , NP, en SR, en volgelijck de punten H en
haalt alsdan van 4e punten R en S, twee rechte tot de punt Q^, gelijck

R Q^, en S Q_haive hoecklinien
;
daarnaa zult gy juyft in dry en een half

verdelen deloot-rechte N R
, en P S , en door eene dezer dry gedeelten we-

ten hetgeheele i R ,
i S , e?n rechte getittelde 1,4, 5. 1, hebbende gehaalt,

dan zal die de twee halve hoecklinien 1 5 Q^, en RQ, in de punten 4, en
y,gaanfnijden.

Door dit middel zult gy 5. punten hebben om de gcbochte perfpeftive li->

ni te halen
,
gelijck de vijfN > 4 ,

H
, 5, P 5

die ecnighzints in dees praólijck

ervaren zijn, weten wel, dat men zulcken getal van punten,als men begeert,

vinden zal,om zoo een bocht in het perfpe&if te halen , maar ick bevinde

,

dat deze vijfgenoegh zijn
, Ichoon ‘t middel der vindingh van die niet Geo-

metnfch zy, overmits de hoecklijnige onbymetelijck is aan de zijde des vier-

kants: M^ar daar is, mijns gevoelens
,
juyftigheyts genoegh tot de pra-?

étijck , ’t geen wijclopiger verklaart is in de platqn 7 o, en 72. van mijn eer-

fte boeck.

Hier ziet gy dat tot het maken van d’ander bocht het een zelfde zaack is,

derhalven heeft het tny goet gedacht daar op de zelfde linien te halen, end?
dat zulcks overgenoegh zoude zijn.
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go. Plaat.

D Eze Plaat vertoont uw twee reexen gewelven door ftrepen
, gelijck’c

een gewelf hier voren, verzelt met eenige bezonderheden , en ick heb
op eene dezer gewelven, de getittelde linien gelaten , welcke dienen om dat
zelve op te maken.
Nu zijt dan indachtig, dat onze gezeyde manier tot de pra&ijk van ‘t per»

fpe&if, gelijck die wijtlopigh in mijneerfte boeckis verklaart , dezelfde van
het Geomctrifch is, en ick zegh , dat degene die de maten der voorwerpen
ofte lichamen zal weten, welcke hy ’er zal willen verbeelden, in geenderley
manier geftuyt zal werden.

lek nodigh dan wederom hier alle die haar in de Schilderkunde offenen,
dat zy haar de praétijck der Meetkunde indrucken,ofzy zullen anders in de
pradijck der Doorzichtkunde altijt verlegen vinden : want indien zynaa
’t léven tekenen willen, en de voorwerpen geplaatft , en gelegen vindcn,ge.
lijck men het Tafereel begeert te maken , zy zullen die in het perfpe&ifniet
konnen brengen, by aldien zy dë maten der gezeyde ontwerpen niet en heb.
ben.

Ick heb aan de rechtè zijde van dees plaat de wijekende Ladder gehaalt

X, 3> 4> f,6, Sec. metdepunc Z, welcke vertoont de hevingh van de li-

pi der plano van ’c oog Z X , en omlaag op de bazis des Tafereels E V , d’In-

terval En, hebbende hier de groote van z, voeten: daar naa heb ick op de
helft van gehaalt, het merek van ’t getal der voeten, welcke de diftanci, die

van 4 , voeten is bevat, die ’er volgelijck 8. zijn, overmits de voorzeyde tuf-

fche-ruymte E n , van z is, zoo zijn yeder tufiche-ruymten wijekende
,
die

op de gezeyde lini EZ, zijn, mede van *, voeten.

Dit is gedaan en gezecht, op dat de gene die haar Tafbreelen maken door

de regel van ’c Penfpe&if , en boven al door onze manier halen, gaat het

haar ter harte,de wijekende ladder aldus op de zijde harer Taferelen, d*oog-

heffingh, dan de van-vore voet, en ’t getal der gedeelten , de welcke zy ge-

nomen hebben tot diftanci, ’tgeen die Tafercelen geen letzel zal aandoen,

overmits die lijft ofte zoom de verdelingen ofte mereken bedecken zal.

Dit zijnde' , die gene dien t’eeniger tijt deze Taferelen zullen ter hand ko-

men
, en die een v/cynigh ïn dces pra&ijck van perfpe&ifzullen ervaren

zijn, zullen haar vermaack en vemoegingh konnen fcheppen , om door dit

middel-de maat der lichamen, ofontwerpen der gezeyde Tafereelen te kon-

nen vinden, en die om dezelve te plaatzen ,
naa, ofvolgens harediftanden,

ofoögh-hefBnghom de zelve te zien.

Si. Plm»
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Over de tneningh die iclfiebbe gehadt 5 wegens de leydinghopde

bloote der lichamen
,
van de tinten,

b/cfe Graveerdersfnijdin-

gengenoemty gelijckjn de vorige redeneringen hier van is ge-

Keghtgeweejl

.

Z Jetgy inde bove-figmir dezer plaat ftonts aan , dat ickonderftellehet

voorwerp O, de doorzichtkundige verbeeldinge te zijn eener gedeel-

te van een bal, geftelt in ’t licht van dcZoU; en csrtc, een blafttrar , ver-

dien met gelpanne draden, yeder rechtliniigh
,
en onder den anderen even-

wijdigh >
dan een ander draadt m n

,
die de zelve loo'trecht doorkruyft,

welck blaftuur geftelt, is, hellende over de gezeyde bol O, tuiiehenhem

en de Zon
Dus ziet gy dat alle deze draden op den bol haar fchaduw geven, en op de

buyte-gedaante,waarzy geplaatft is.

Vaft Hellende dan , dat het zelfdezy gedaan op het geheve, zoo gaat het

wis, dat deze draden , hoe dit blaftuur oock zy gezet ,
tuflehen de geheve

bol en zon, de zelfde fchaduwen zullen maken,die onder den anderen even-

wijdigh zullen zijn
,
alsofdie door vetlcheyde onder dèn andere evenwijdi-

ge planoos waren gefneden.

Gy ziet in de figuur om hoogh , dat de gebochte ,
of kromme,fchaduw

euxy , gefchiet door den draat mtn

,

en de rechte en getittelde krom-

me O
,
o z , n, 1, 2

,
en andere, door d’evenwijdige draden, welcke die van

mtny doorkruyflen.

Maar ’t zelfde blaftuur zijnde
,
gelijck in de figunr om laagh ,

geftelt tuf-

fchen de Zon , en een geheve hooft, het zy uytgehouwen , ofvan wit play*

il:er-werck,dan zouden de fchaduwen harer draden in alle gemoetingen op

alle de delen van dat hooft niet evenwijdigh flaan ,
ofleboon dat zelfde on-

derftelt waare gefneeden te zijn
,
door evenwijdige planoos onder een ,

ge-

lijck van de bol O, gezeght hebbe : Evenwel zoude daarom met volgen,

dat men ’er geen op het geheve evenwijdigh zoude konnen halen , otte die

zich inbeelden, en dan, zoo verhaalt is ,
die te tekenen op de voorwerpen,

welcke men volgens een perfpeétive evenwijdige Qrdonnanci zal maken,

gelijck men die op het geheve begrijpt van een evenwijdige meetkundige

ordonnanci.
t ,

,

Aanmerckt dan op dithooft , de perfpe&ive zamenloop dezer onderge-

ftelde evenwijdige fchaduwen defgctittelde draden, en hoe de lnijuingen,

dietuflehe-beyden zijn, haar zamenloop volgen ofdoorzichtkundige even»

Derhalven valt over dees ftoffe noch te redeneren , en zich te verklaren,

fcm deze zelfde meningh te konnen fchicken op alle de verlcneydeU

saca, welckemen door dees Gweerkunde verbeelden kan.

TOE*



TOE-GIFT
Aan de

LIEFHEBBERS.
Lzoo hier noch eenige plaats over is te vullen , zal iele

eyts,tot nader verklaring voorRellen,te weten, aangaande

de bequaamRe afRandt
*
punt , ofte plaats des Zienders

van het Tafereel ;
wanneer men in de zelfde afbeeltzelen

van levendighe figuuren begeert te maacken : ’twelck indeezer

voegen van de Schilders , Tekenaars en Plaatfnijders , nootzaac-

kelijck diende waargenomen te we den , op dat haar afftant-punc

ten nauwRen genomen, niet te na by hun Tafereel wert geftelt

:

want dit is zeecker, datmendeafllant-puntniet zoonaabyhet

Tafereel behoorde te plaatzen , als in het zelfde bewegende figu-

ren verheelt worden ,
die haar t’eener Ront in de natuur verande-

ren konnen : dan wanneer men een gebouw, ofte yts anders dat

vaft blijft liaan, maacken wil , en dat daarom , om dat men noot-

zaackelijck alle bewegende figuuren met een opfiach van 't oogh,

en t’eener Ronde in hunne actie zien moet.

De bequaamRe afRant-punt voorde Schilders en Teeckenaars,

die de zelve op het naafte by hun Tafereelen begeeren te brengen

(wanneer zy bewegende figuren verbeelden willen) moet zijn (na

*t gevoelen van Vennckool, en anderen) dry maal zoo ver, als het

gezicht-punt tot de uyterRe hoeck, daar de roerende partyen zich

koomenuyt teRrecken ; en wanneer het zijn gebouwen ofte yts

anders, dat fich in de natuur niet verroeren kan, dan heeft men

twee maal de wijte van ’t gezicht punt, tot aan de verRe hoeck van

’t Tafereel, voor de naafie diRanci te houden , dat is, niet na de

grootevan’tgeheele Tafereel, maar na de groote van den groot-

Ren hoeck ofte kringh, die uyt het gezicht-punt getrocken zijnde,

hetzelfde omvat ; want gelijck het oog ront is, moet men oock van

geljjcken alles verbeelden , binnen een ronde Circkel ofte Kringh

,

om niet b.uyten dezelve met zijn werek uyt te fprtngen. En zal

men binnen, en niet buyten deze kringh moeten de Tafereelen uyt-

fnijden, tot zoo een geRalte als men begeert, het zy vierkant, lang-

werpigh j ofte in de hooghte , ofte zoodanigh als het u beR zoude

moo-
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mooghcn behagen , als Hechts de uyterftehoeck van u Tafereel

deezen kringh raackt en omvat : welcke kringh doorgeftreept

zijnde
;

is de doorftreep ofdiameter de naaitediftanci : Maar vol-

gens het gevoelen van Vennekool, als gezeght is , neemt men dry

maal den halven diameter
, als zich de bewegende figuuren zover-

re komen uy t te ftrecken , maar anders niet , ziende alleenigh op de
roerende partyen.

Het bewijs dat hy gebruyckt
,
om in zoo een geval de Diftanci

verder te Hellen , is genomen uyt de reden en geftalte des ooghs :

hetwelck midden in de oogh-appel , een kleyne ronde openingh

heeft , waar door alles dat gezien wert , aan de binnenfte fpiegel

moet vertoont werden : welcke openingh des ooghs
,
grooter en

kleynder wert, na dat men opytsfcharp of niet fcharpkomtte

zien 3 als men yts begeert fcharp aan te fchouwen , zal men bevin-

den, dat deze openingh kleynder wert , dan als men yts in’t alge-

meen aanziet : oock wanneer ymant na de klaarhey t der Zonne
zijn oogh komt te wenden, zal men deze openingh kleynder be-

vinden, dan wanneer men het naa de fchaduwe wendt : zoo oock

wanneer men op roerende partyen , om harer aftien wille, fcharp

komt te zien, gelijck de reden vereyft , moet nootzaackelijck vol-

gen, dat deze openingh des ooghs kleynder wert , dan dat men het

oogh keert naa een galderey, ofte gebouw, ofte eyts dat onbe-

weèghlijck Haat. Om welcke reden wil, ick vaftftelle, dat hoe
deeze openingh kleynder is , hoe men met een opHagh minder

zien zal 3 derhalven moet men nootzaakelijck de diftanci verder

gebruycken. Tot overvloediger verl^Linngb hebben wy de 3 z. Plaat

hier hjigevoegbt. Oordeelt heuflijck, en vaert wel.

Damber VanckerJ
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32. PlaaL

\

D E eerfte figuur om laagh , toont u in ’t perfpe&ljf, gelijck oock de an’

dere doen in plano a, de afftandt b , het ronteTafereel c

,

de zicht-punr

midden in’t zelfde, o
,
de hefBngh desooghs, recht-lotighopdeafftant-

punt , welcke afftant-punt zoo ver van ’t Tafereel ftaat, ais het zelve groot

is , daar uyt nootzaackelijck volght dat het ront moet zijn , zullen de twee

ftraaien van o, tot b, haar niet breeder uytbreyden als de diftancr, want de

minfte hoeck buyten dit ronde Tafereel » zoude binnen dees ftraalen niet

konnen bevat werden : dit Tafereel kan tot een vierkant gefneden werden,

ofoock tot een ander geftalte
,
gelijck de hoecken met de letteren e, f, g, h,

uytwijzen : welck vierkant met de geflipte kringh p, betrocken is: dit

is de kringh , binnen welcke men behoorde de bewegende figuren te beel-

den , en wel zorgh te nemen ,
datze niet buyten de zelve en koomen,

uyt reden hier vooren verhaalt jtot welcken eynde men het Tafereel

kleyn genoegh fnijdenkan : oock ftaat te mereken, hoe kleyn dat het

Tafereel wert, dat altijc de gront van ’t zelfde met de afftant-punt wa-

ter-pas koomen moet, als blijekt van p 3 tot d, en inde tweede figuur

van », tot ï3 van s, tot q, en in de derde en vierdefiguur van/, tot a-, het

Tafereel * binnen de kringh van de tweede figuur , m, r,s, t, ftaat het ge-

zicht-punt buyten ’t zelfde ;
maar moet des teroingeenkleynderdiftancie

hebben, om dat het met de hoeck r, de uyterfte kringh raackt, de roerende

figuren vermogen niet verder te komen
,
als de (geflipte binnen kringh

*, toont :
gelijck oock het Tafereel * * dat met de twee hoecken /, en k.-> de

•yterfte kringh raackt.
_

In deeze eerfte en tweede figuur moet dé ziender verdacht zijn, op de

vlacke gront te ftaan.

Maarin de boovenfte derde en vierde figuur niet, gelijck de figuur uyt*

wij ft. In de derde figuur wert de ziender zittende vertoont, in welck Tafe-

reel de beelden half buyten de horizont uytfteecken. Inde vierdefiguur

ftaat de ziender ep een hooghte, daarom de figuren in ’t zeldfe lager ftaau.

('AMSTERDAM,
- — S

Gedruckt by Dameer Danckerf(. in de K.alverftraat>

Anno 1664.
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